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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Dِeclarations  اعالميه ها

  
   ٢٠٠٩ جنوری ٢٢

  
  

  
  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"موقفگيری پورتال 

  

  در برابر
  

  "افغان جرمن آنالين"ايميل سايت 
 

افغانستان آزاد " نوشته ای را به آدرس پورتال ٢٠٠٩ جنوری ٢٠به تاريخ " ينافغان جرمن آنال"سايت 
صرف نظر ازينکه اين .  نشر گرديد٢٠٠٩ جنوری ٢١ايميل کرد، که در زمرۀ مطالب " ــ آزاد افغانستان

نوشته يکی از اعضای بنيانگذار پورتال ما را مخاطب قرار داده، بصورت ضمنی و خيلی شيطنت آميز دو 
  : را متوجِه پورتال هم ساخته است، که اينک بجوابش می پردازيم نکته

  
 "ـ آزاد افغانستانـافغانستان آزاد "پورتال ، " افغان جرمن آنالين"ــ برخالف بهتان انگليس مآبانۀ سايت 

به منظور خدمت  آه ، استپرست ني مهِ   چند تن از آزادگانیمحصول آار جمعصفحۀ فردی نيست، بلکه 
.   شده استی گذاراني بنی، بردگدي آشور و مردم ما از قی آزاد و وطن و بخاطر تالش در راهبه مردم

 بلكه ،دارد فرد واحد تعلق نكي پورتال  به ني دشمنان قسم خورده، اغي رغم تبلیعلمؤکدًا ميگوئيم که 
 پورتال  یاصلعمده و هدف . دلسوز ما ميباشد و هموطنان مبارز ۀ آافو  گذاران انيبه همه بنمتعلق 

 تيهر گونه تسلط و حاآمقيد   آشور از یرهائمجاهدت در مسيِر ،  "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"
  . استیاجنب

در حالی .   باز استكنند،ي و فالح آشور مجادله مري خی آه برایشاني آزاد اندهي آلی پورتال بروۀدروازــ 
 اجانب  ابستگانمقاالت وو نشر  رشيپذ ازن استقبال می کند، از نوشته های افغانان پاکدامن حسپورتال که 

  .و کسانی که لکۀ ننگ بر دامان دارند، جدًا اباء ميورزد
  
 اعتماد و تواندي نماري اغۀسي دسچگونهيبوده و هيکديگر  مددگار و اري قلب مي پورتال از صمانگذارانيبن

  .سازدب خدشه دار گري دكي را نسبت به  ايشانمحبت 
که کمر ايستادگی در برابر طوفان حوادث را بسته است، از " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"تال پور

  .کوچکترين باکی ندارد  " افغان جرمن آنالين"ُچس بادهای سايت 
  

  AA-AA       ادارۀ پورتال                                                        
  
   

 


