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  " آزاد افغانستانـافغانستان آزاد ـ"موقف 
  

 ی با پورتالستاني سیآقا ۀطعاقمدر قبال 
 

 نگرد و به ی قدر مۀدي ده و همكاران بسندگاني به همه نو" آزاد افغانستانـ آزاد ـافغانستان" پورتال
پورتال  .  اردزگي ماريافغانستان ارج  بسمحبوب ما  خدمت به مردم و آشور زحمات شان در راِه

  و با اتحاد كندي اش  عمل می و اصول مبارزاتشیم خط ی بر مبنا" آزاد افغانستانـافغانستان آزاد ـ"
گردانندگان . داردي استوار در جهت خدمت به  مردم و آشور بر می آن قدم هاگذاراننايآامل بن

 هر ی و محبت بسوی  دست دوست،ی شرطشي و بدون هر نوع پتيميصمنيت و پورتال با حسن 
پورتال بر . دي نمای دعوت مبهي شای بی و آنها را به همكاركندي دراز مرتيخواهر و برادر پاك س

به خاطر .  نمودی دعوت به همكاریستاني سی بشمول آقای از هموطنان متعدد،اليدآي نيهم یمبنا
 ما ی به تقاضاقدريهموطنان عال  ازیري آه تعداد آث، پورتال بودۀفروتنان و صادقانهر  ابتكانيهم
     . انددهي را به گردانندگان پورتال بخشیافتخار همكار  گفته وكيلب
 

و   در امواج جوشان " آزاد افغانستانــافغانستان آزاد " به اجانِبه  وابستريغ   پورتالِ د،ي  تردبدون
 یما به همكار.  ر آن خواهد گذشتز دارد و با تمام قوت از مد و جی شناوریاسيسخروشان 

 در خود یمي  بني چند تن آمتراي كي ی از انقطاع روابط و عدم همكاری ول،مي بالی همه مۀمانيصم
  . مي دهیراه نم

  

 در هر موقع و حادثه مانند ك،ي هر ۀ جداگاننشي متفاوت و بدي پورتال  با احترام به عقاانگذاراني بن
 ی هابيساوات و پرنسبا  اعتقاد آامل به اصل ُم.  ندي نمای متي قاطعانه حماگريكدي از لي فامكي

 پورتال ی هايپس اصول و پرنی پورتال حق دارد آه بر مبناراناانگذي از بنكي هر ك،يدموآرات
 از حق مشروع دالوصفي پورتال با  شهامت زاانگذارانيبن.   اقامه آندلي دالاي و دياظهار نظر نما

  .ندي نمای پورتال دفاع مۀ دست داشتی هايپ و  پرنسءاعضا
 

 و ء اعضایقي حقتي پورتال همچنان مجزا از شخصی حقوقتي به تذآار است آه شخصالزم
 در مواقع الزم و تيلو مسؤرشي در  پذانگذاراني از بنكي شدن هر شقدميا پب.  آن است انگذارانيبن

  .رديگيال قرار نمؤ پورتال مورد سی حقوقتي در دفاع از خود،  شخصیآمادگ
 

 ی شخصمي تصمكي شان با پورتال ی را در اعالم قطع همكاریستاني سی آقامي گفتار، تصمني ابا
 ی موسوی آقالي و  فهم  دالیابيشان در ارز ی ناتوان بر درك نادرست از موقف پورتال ویمبن
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 تي به  حمانيازی آه دارند، يی مبارزاتقي با دانش و تجارب عمی موسوی آقاآهی با وجود.  ميدانيم
 ی  هرگز آقا" آزاد افغانستانـافغانستان آزاد ـ"هم پورتال  ن آد داشت، بان  نخواهء اعضارياس

    . تنها نخواهد گذاشتیسنگر مبارزاتدر   راء از اعضاكيچي و هیموسو
 

 


