
 «س.رها»سخنی از 

د تألیف در دو مجل« گروه نویسندگان شانگهای»که توسط « کمونیستی بین المللیتاریخ جنبش »

گردیده است، بدون شک قابل اعتماد ترین تاریخی است که از تاریخ پربار مبارزاتی کالسیکران 

 در اختیار داریم.« مارکسیزم»

واقعیت ها به زودی تحریف شده وچه آسان می مطالعۀاین تاریخ به ما نشان می دهد که چگونه 

)بازهم همان سخن داهیانۀ شاملو می تواند بهتر از زبان الکن   وارونه جلوه داد، راهاشود حقیقت 

. کتابخانه های ارتجاعی بازار افغانستان که «(حقیقت آسیب پذیر است»من حقیقت را بیان کند: 

 امریکا عبور کند وزمانی که از زیر« امپریالیزم»ن امروز هر سطر نوشتۀ این وطن باید از پیش چشما

ذره بین نوکرانش هم تیر شد، به بازار عرضه می گردد، پر است از مهمالت مبتذل ومزخرف در 

وهر آن این مهمالت دل خوش کنک بورژوازی «. کمونیستی بین المللیجنبش »رابطه با تاریخ 

چه زود وآسان تحریف می گردد، مگر این که  انسان را متقاعد می سازند که به راستی، واقعیت

واقعیت خواهان وواقعیت جویان طلسم این خواب سنگین شان را شکسته وبه دنبال حقیقت ها به 

 پرواز درآیند!

جنایت گستر امریکا، درکشور تحت استعمارش یقیناً نمی تواند قسمی بی طرفانه به « امپریالیزم»

ور، تاریخی به نشر می رسد که، ستراتژی مرگش در آن ترتیب تماشا بنشیند وبپذیرد که در آن کش

گردیده است. اما بالمقابل نیروهای مترقی وآزادی خواه نیز نمی توانند طوری این خفقان را با 

سکوت بر گزار کنند که، گویا آب از آب تکان نخورده است، پس با حرکت از همین نقطه، مطالعۀ 

ین راه واین مکتب جاودانۀ آزادی پرست، به خاطر درس سر گذشت وتجربه های گذشته های ا

گرفتن از کمبود های آن برای آینده، تعیین موقعیت فعلی ودر دست گرفتن ستراتژی وتاکتیک 

درست برای آینده، از چه اهمیت گرانی برخورداراست. آنهائی که ناشیانه غرو لند راه اندازی می 



تاریخ سپردیم، در واقع هیچ وقت نخواسته اند برای آیندة  کنند وفریاد می زنند: ما گذشته هارا به

 «!گاو خورد»این مکتب نیز ارجی قائل باشند وبدون شک آیندة آنها را نیز، خواهد 

 هارا جدا از تاکتیک« امپریالیست»بر نیروهای انقالبی است که این سرو وصدا های بر وفق مرام 

دشمنان  وبا در نظر داشت« یل مشخص از اوضاع مشخصتحل»ندانسته وبا سیاست؛ « امپریالیزم»کلی 

عمده وغیر عمده با این زالو های جانی بر خورد نموده واز میان انبوهی از دشمنان رنگارنگ، راه 

را به سوی انقالب ملی ودموکراتیک باز نمایند، جبر تاریخ به ما می آموزد که جز این راهی وجود 

 ندارد!

این اثر ارزنده بیش از اندازه است، خصوصاً برای آن نوآموزانی که به  از آنجائی که اهمیت مطالعۀ

تازه گی اهمیت آزادی را دریافته اند واز طرف دیگرامکان به انحراف غلتیدن این نو آموزان نیز 

بیشتر است، زمانی که دیدم در فضای مجازی انترنت نیز امکان دسترسی به این اثر مشکل است، بر 

در اختیار داشتم، « جی پی ای ج» ای را که به شکل اسکن شده ودر حالت عکسآن شدم تا نسخه 

که  در آورده ودر اختیار عالقه مندان آزادی وآزاد منشی قرار دهم، « پی دی اف»به حالت فایل 

  نشربه  الً قب« آزاد افغانستان-ان آزادافغانست»خوشبختانه جلد اول این تاریخ پربار در پورتال وزین

در راه انقالب هرچند ناچیز ولی  اینک با نشر جلد دوم این تاریخ، هدفم براین است که،رسید و

در این راستا به نظر من ضرورت ندارد که کسی از کسی دیگر بابت   گامی به پیش برداشته باشم.

ولی با آنهم باید اعتراف کنم که آن،  در راه انقالب کرده است، تشکر واظهار سپاس کندکاری که 

ی، زمینۀ است که تاجائ «آزاد افغانستان-افغانستان آزاد»ستیز« ارتجاع»و« امپریالیزم»، رتال آزادگانپو

 این خدمات رافراهم کرده است.

 



 

















































































































































































































































































































































 


