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  ٢٠١٢ اپريل ٢٨

  

  "تاريخ، نبرد طبقاتی"
  شود يک اثر کوبنده بر فرق خاينان ملی به فرزندان صديق کشور تقديم می

  

يکی از بزرگترين کتب تاريخ ميھن را به کليه مبارزان راستين، " ن انقالبی افغانستانسازما"شاد روان پاغر و 

رخی تا ايندم از ؤھيچ م.  جای اين کتاب تا حال خالی بود.  انقالبيون و ملی گرايان واقعی کشور پيش کش می کند

از عده ای  .  زيابی قرار دھدخود شھامتی بروز نداده تا تاريخ  کشور را در بُعد طبقاتی آن بنويسد و مورد ار

 ديگر ھم تاريخ را از ديدگاه ھای تاريک و ۀرخين به ستايش رھبران ضد ملی و وابسته به اجانب پرداخته و عدؤم

تعصبات دينی؛ نژادی و قومی به ذوق و سليقۀ خاص خويش به رشتۀ تحرير درآورده و  چند صفحه ای را سياه 

 ين لحظاتی که  قشر عظيمی از انقالبیاته اين خالی بزرگ تاريخی را باالخص دراين اثر انقالبی توانس.  کرده اند

  . مضحک و ملی گرايان متقلب در تار عنکبوت استعمار گير افتاده اند، پر کندنماھائی

اما در مجموع نبود مباحث تيوريک  به .  ارد دتاريخ نگاری با ھمه کم و کاستی ھايش، سابقۀ طوالنی در کشور ما

رخين را برای منتقدين به سھولت ؤتيک جريانات تاريخی، آثار اکثر ماط حوادث تاريخی و فقدان تحليل سيستماارتب

رخين ما نتوانسته و يا نخواسته اند رابطه بين رشد و تکامل علم تاريخ و گسترش ؤاکثر م. ساخته استآسيپ پذير 

خين، تاريخ را آزمايشگاه عملکرد نيرو ھای فوق رؤطيف ديگری از م.  مباحث نظری و عقلی تاريخ را پيوند دھند

تاريخ، نبرد "ھمين جاست که کتاب .  طبيعت دانسته و نقش نيرو ھای واقعی چرخ دھندۀ تاريخ را ناديده انگاشته اند

شود  و اين خالی عظيم در تاريخ کشور را تا جائيکه شرايط سياسی کشور و توانائی  وارد کارزار می"  طبقاتی

  .    ماغی نويسنده و نويسندگان اجازه داده، پر می کندعلمی و د

ه با دليل و برھان و  ک عظيم مردم ما نمی خورد، مکر اين توصيفی و نقلی به درد توده ھایصرفاً تاريخ نگاری 

آگاھی از تاريخ و فھم بحران ھای سياسی و اجتماعی گذشته ، بررسی کارنامۀ .  تحليل علمی حوادث ھمراه باشد

قشر حاکم زورگو، درک موفقيت ھا و شکست ھای اقشار و طبقات روشنفکر و مبارز در روياروئی با حاکمان سياه 

داخلی و حاميان اجنبی شان، افشای خيانت خاينان به کشور  و پی بردن به عملکرد امپرياليسم  ايجاب می نمايد تا 

 دانست که تاريخ تنھا و تنھا  توضيح اعمال امپراتور اين را ھم بايد.  تاريخ را عميق تر نسبت به گذشته مطالعه نمود
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کاسه ليسان  رخين چھره سياه وؤمھا، شاھان و قھرمان پرستی ھای تھوع آور نيست که امروز يک عده ای از 

 .  ارتجاع در آن منھمک اند

 کند و راه سوی درک واقعی رسالت مردمی رھنمون میه ، ما را بکتمانتحليل و ارزيابی تاريخ بدون تعصب و 

سازمان انقالبی " و "پاغر"درست ھمين نکته است که شاد روان .  منطقی فھم تاريخی را به ما نشان می دھد

 لوی تحقيقات متداولگام جديدی را در پھ" تاريخ، نبرد طبقاتی"در راستای انجام رسالت خود در تدوين " افغانستان

اين اثر دور از .  نحوی علمی و سيستماتيک آن مورد کاوش و ارزيابی قرار داده اندبرداشته و تاريخ کشور را به 

 ،تعصبات قومی، نژادی، مذھبی و سمتی به رشتۀ تحرير درآمده و اقامه می نمايد که در ھر دوری از پادشاه گردشی

.  بتی  را نصيب گرديده باشندکه سھم مث اين کتله ھای عظيم مردم بوده اند که مصيبت را بيشتر متحمل شده بدون اين

، نتوانسته اند که از مبارزات "ی رعيت–ارباب "تاريخ بوده اند اما نسبت تسلط و حاکميت سيستم ۀ توده ھا چرخ دھند

 نيمۀ " رعيتی–ارباب "حاکميت فيوداليسم و سيستم بيرحمانۀ بھره کشی " تاريخ، نبرد طبقاتی.  "خويش بھره گيرند

  افغانستان را با ٢١  و حوادث دھۀ اول قرن ٢٠ و جوانه ھای سرمايه داری قرن ١٩قرن  و تمام  ١٨دوم قرن 

 طبقاتی نظام فيودالی و مابعد آن آشنا می -  به ماھيت ضد انسانی درکلوضاحت کامل تشريح نموده و خواننده را 

خود و تداوم نظام فاسد فيودالی برای بقای ) فيودال ھای اول(اين اثر ارزشمند بيان می کند که اميران فاسد . سازد

چطور خود را در نوکری و چاکری اجانب قرار داده و با استفاده از حاکميت سيستم فيودالی، دھقانان و زحمت 

  . کشان را به بازيچه می گرفتند که اين حالت تا اکنون ھم به اشکال مختلف ادامه يافته است

فغانستان را در سير تاريخی آن به درستی تشخيص و با دقت الزم قانونمندی تاريخ ا" تاريخ، نبرد طبقاتی"کتاب 

ثر در وقايع تاريخی و در مجموع ؤب در شناخت تحوالت کشور، عوامل ماين کتا.  مورد ارزيابی قرار داده است

  افغانستان معلومات قابل مالحظه ای در اختيار ٢٠ و ١٩، ١٨قوانين عمومی حاکم بر رشد و توسعۀ جامعۀ قرون 

من پيشنھاد می نمايم که محققين بايست روش تحقيقاتی اين کتاب را در مطالعات و ارزيابی . محققين  قرار می دھد

، زبانی و قومی بتوانند عميقتر و منصفانه تر مذھبیحوادث تاريخی کشور به کار ببندند تا دور از تعصبات نژادی، 

  .نستان را از حالت مکانيکی آن خارج سازندعلت و معلول تاريخی را بکاوند و مطالعۀ  تاريخ افغا

داشت تا پيشنھادات خود را در ارتباط تجديد چاپ اين اثر برجسته به آن بزرگ مرد   حيات می"پاغر"کاش زنده ياد 

توانند نبود آن روانشاد را  و ساير مبارزان راه آزادی می" سازمان انقالبی افغانستان"خوشبختانه .  کردم تقديم می

من به اين عقيده ام که اين اثر تابناک بعد .  ه و در اصالح و تجديد نظر بعضی مطالب تاريخی سعی ورزندپر کرد

دانم که  اين را ھم می.  از ويراستاری ھای الزم بايد منحيث يک کتاب  درسی برای متعلمان افغان عرضه گردد

 مبارزان راه ۀالکن بر ھم.  خاست برخواھند عناصر ارتجاعی و وابسته به اجانب  در صدد محو اين کتاب با اھميت

را عموميت "  تاريخ، نبرد طبقاتی"آزادی واجب است که علی رغم ھر نوع سنگ اندازی و کارشکنی، کتاب 

  .             بخشيده و در تجديد چاپ بھتر آن سعی بليغ به خرچ دھند

   

  

 

 


