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                           خوانندۀ پورتاليک : فرستنده 

١۶.٠٧.١٠  

  

 اسناد تاريخی بھترين گواه حقايق ھستند
  

درھمان صفحه متصديان .   تاريخيی از جنبش ملی ـ انقالبی کشور راخواندمچندی پيش درپورتال وزين تان سند

چنين وعده ای نه تنھا . پورتال وعده داده بودند که ستون ويا  دريچه ای را برای ارائۀ اسناد تاريخی باز ميکنند

جارب و عملکرد ھای گويای توجه وعالقه مندی تان به جنبش ملی ـ انقالبی است، بلکه تعھد تانرا نيز درانتقال ت

  .ًرزمندگان جانبازی که برای نجات وطن و ھموطن شان صادقانه مبارزه کرده اند، وبعضا جانباخته اند، ميرساند

ُعالوتا اينکار چند حسن دارد ً:  

 نسل امروز باخواندن اين اسناد. ُ اول اينکه با اينکار شما پلی بين نسل امروزين با مبارزان نسل ماقبل شان ميزنيد

آگھی مييابد که مبارزان صادق سلفش چگونه می انديشيدند وچه ميخواستند، کدام خواست شان اضافی بوده ويا 

حق وبه جا ه اکنون زمانش به سر رسيده است و بايد ازبرنامه ھای امروزيان حذفش کرد؛ وکدام خواست وآرمان ب

  . ردنش بايد مبارزه شوددست آوه وھنوز ھم بايد ضميمۀ برنامه ھای مبارزاتی شده وبرای ب

 دوم اينکه با مطالعۀ اسناد تاريخی جنبش ملی ـ انقالبی نسل موجود ميداند که علی رغم ھياھوی مزدوران وابسته به 

امپرياليستھا ومرتجعين رنگارنگ و دردشوارترين شرايط مبارزاتی رزمندگانی درميدانھا با قامت افراشته به ھمه 

با مقايسۀ اين اسناد به برخی . د ودربرابر شان شجاعانه ايستادند، رزميدند وحتا جان دادندگفتننـه پليدھا وپليدی ھا 

آثار و نوشته ھائی در حال حاضر، نسل امروزی پی ميبرد که ھنوز ھم ادامه دھندگان آن پاک بازان، متعھد به 

اليسم وارتجاع و به ھرگونه رنگ آرمان وتاريخ شان و با ھمان دليری وشجاعت به ھرگونه تجاوز، به ھر نوع امپري

 ميگويند وبه شيوه ھا ی مقتضی  راه نا تمام آن پاک بازان را دنبال ميکنند وميتوانند درانتقال تجارب نـهو نيرنگش 

  .  گذ شته به امروزيھا ھمراه و واسطۀ خوب و کارآ شوند

سوم اينکه شما با نشر اين اسناد، تاريخی را رقم ميزنيد که کليۀ مرتجعين واربابان امپرياليست شان از آن ھراس 

ُدارند وميکوشند يا آنرا نا ديده بگيرند، يا تحريف کنند و يا  با عملکرد عده ای فراری تواب پشت کرده به مردم، آنرا 

  . به لجن بکشند
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بھا که سالھا قبل درنشرات مخفی وشبنامه ھا به نشر سپرده شده وبعد ازآن دراثر استبداد ارم اينکه اين اسناد گرانھچ

وحشيانۀ رژيمھای خلقی ـ پرچمی، جھادی وطالبی، با قبول خطرات درجاسازی ھا وجاھای ديگر مخفی ساخته شده 

ای ديگر که دراينجا کوتاھش ُحسن ھا وسجاي... و.   بودند اينک ازطريق شما دوباره در دسترس مردم قرار ميگيرند

خالصه ابتکار تانرا شاد باش ميگويم وتقاضا ميکنم ھرکه و درھرکجا که به اينچنين اسنادی دسترسی دارد، . ميکنيم

  .آنرا به شما بفرستد تا با نشر آن ھمه ازآن بھره برند

  !                                                         شادباشيد

  يک خوانندۀ پورتال از کابل                                              

  

  :يادداشت
ھار داريم که ما را اعتقاد بر  پورتال خود شان، بايد صميمانه اظضمن ابراز امتنان از حسن توجه خوانندۀ گرامی به

  :آن است
ان قلمی پورتال، پلی گردد بين گذشته  ھمکار وھرگاه پورتال قادر شود به عالوۀ پخش افکار و ايده ھای متصديان

نتر از آن، و در عمل زمينۀ زدودن ابر ھای سياه يأس ، دلمردگی، تسليم طلبی، انقياد اھای درخشان و آيندۀ درخش
فراھم سازد، به خود حق  برخاسته از جنبش انقالبی را نيروھایطلبی، انجوايزم و فساد روانی حاکم بر بخشی از 

وفقيت در مبارزه حرفی به ميان آورد و اين کار مقدور نيست مگر با ھمکاری فرد فرد انسانھای خواھد داد تا از م
  .متعلق به جنبش انقالبی کشور

باز " آرشيف اسناد جنبش انقالبی"ما ھمانطوريکه وعده داده بوديم از ھمين تاريخ صفحۀ خاصی را زير عنوان 
  .اختيم نموده و نوشتۀ تشويق آميز شما را زينت ده آن س

                                                     به اميد ھمکاری ھای بيشترتان
 AA-AA                                                       اداره پورتال 

 


