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  "آزادافغانستان-افغانستان آزاد"دارۀ پورتال ا

  ٢٠١٧ سپتمبر ٠۶
  

  دارد راھمان بازادامۀ ھيچ نيروئی قادر نيست، ما را از 
  

ان  با دزی کهي و خوانندگان عزدوستانرفقاء،  پورتال، مکاران قلمیھبا ابراز امتنان خدمت تمام  ا را در جري ره م لھ

  :ھريک به نحوی از انحاء حمايت شان را اعالم  داشتند، بايد بيفزائيمتوقيف موقت پورتال قرار داده، 

، الی ساعت امريکای شمالیشرق  وقت شب به ١١ توقيف موقت پورتال يعنی حدود ساعت ظاتاز ھمان نخستين لح

 را پيش می برند، سافت ويرمرکزی ھمکاران تخنيکی پورتال با مراکز موظفی که کار - ساعت٩ جمعاً - صبح بعد٨

ار اعالم ٩ سافت وير نه يک بار و نه دو يا سه بار بلکه در طول فراد موظفا. ددر تماس قرار داشتن ار ب  ساعت، ب

  . و نمی دانيم که چرا سايت شما باز نمی شودداشتند که از نظر ما کدام مشکل تخنيکی وجود ندارد

 صبح وکيل ٨ را در برگرفت، وقتی خاتمه يافت که ساعت  ھمکاران تخنيکی، تمام شباين دعوا که برای تعدادی از

ه از ا وده ک سی ب روش و جواسي راد وطنف ار پاسخگوی اف دين ب ا حال چن ه ت ال ک شاگریقانونی پورت ال، ف  ھای پورت

دام  دون ک ت، ب ر از آنچه انتظارش می رف وقی، زودت د دعوای حق شکايت نموده بودند، با آنھا در تماس شده، با تھدي

  .پورتال مجدداً فعال گرديدتوضيح، 

  ! عزيزخوانندگان نھايت

  :ر ھمين جا الزم می دانيم خدمت تان بنگاريمد.  ساعت تعطيل پورتال گرديد٩اين بود تمام آنچه باعث 

د د مان ار آخر آن خواھ ه ب ين ن ه يق . اين نه بار اول است که دستان ناشناخته مانع پخش و انتشار پورتال می گردد و ب

ناد خصوصی، عدم ا سال بار ھا اتفاق افتاده که پورتال و ھمک٩چه در طی اين  شای اس ران قلمی آن زير نامھای، اف

از خواسمراعات قوانين کاپی رايت، ا ب د و حت ورد تھدي ه  توھين به اين و يا آن مزدور و وطنفروش، م رار گرفت ت ق

ام اعالم . اند مگر ما ھمان طوری که در دفعات قبل اعالم داشته ايم اين بار نيز بدون ترس و يا ھراس با قاطعيت تم

  :می داريم

ی  باددامکگردانندگان پورتال بيدی نيستند که از  ی به لرزه بيفتند، درک و فھم ما از قوانين نشراتی در سطح بين الملل

ردم انيمر حدی است که بدد وانيم" به گفتۀ م ده می ت ا دوان ا کج واه می ". اسپ خود را ت اريخ را گ ين اساس ت ه ھم ب

ار را داشته باشد، از خط صديان آن امکان ک ن از مت ا يک ت ه حت  خود گيريم که پورتال به مانند گذشته، تا زمانی ک

  .عدول ننموده به مبارزات ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی خود بی ھراس ادامه خواھد داد

  !خوانندگان نھايت عزيز
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ل . عزم ما به ادامۀ کار يک نکته است و امکان تداوم کار را داشتن نکتۀ ديگر يم از قب ين مناسبت الزم می دان به ھم

ه ا را در جريان قرار دھيم که اگر نيروھای امپرياليستی و ارتجاع ھار مذھبی از عربستان سعودی و اشم ران گرفت ي

د، در  تا داعيان اسالم سياسی در افغانستان، قادر شوند با ايجاد موانع حقوقی از نشر پورتال جلوگيری به عمل بياورن

ديگری را با نام ديگری رجستر نموده، کار ما را متصديان پورتال در بند نباشند، در اسرع وقت، سايت صورتی که 

ستان-دافغانستان آزا"در آن صورت يعنی وقتی پورتال . از ھمان طريق ادامه خواھيم داد ام " آزاد افغان ن سنگر تم اي

ه شود ران صدايش خف يس رزمندگان و آزاديخواھان افغانستان و اي ق ف ده اش را از طري ه دھن اح سايت ادام ا افتت ، م

  .بوک ھا و تويتر به اطالع ھمگان خواھيم رساند

اليزم و ارتجاع در طرف ديگر آن، اين جن ۀ  کوچک و بخشدر واقعيت امر گ بين ما در يک طرف و امپري ادام

ی ين الملل ی و ب ار و سرمايهجنگيست که در سطح مل ين ک اليزم و ب د و امپري ای دربن ين خلقھ اه  ب  و در درون اردوگ

ه  امپرياليزم با شدت و حدت جريان دارد، به ھمان سانی که آن جنگھا بر خلقھا و پرولتاريای جھانی تحميل گرديده، ب

يم يقي ر از آن را داشته باش ی و سخت ت ن چنين ع حمالت اي م-ن ما نيز می بايد آمادگی دف ه داري ين حاالتی - ک  در چن

ل اراده ھاست م است تقاب ائيبخشر، و اراده ھای ده سازراراده ھای ب. آنچه مھ وط است . ھ ا مرب ه م ه ب ا جائی ک ت

يچ ان ھ ن زب د و اي د افتي ين نخواھ ر زم اھی ب  خوانندگان عزيز پورتال می توانند مطمئن باشند، که اين درفش ھيچ گ

  .نخواھد ماندزدن باز گاھی از سخن

 AA-AAادارۀ پورتال


