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 " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال  

 
٢٠١٢ جوالی ٠۵  

 
 

يوسفیمحمد اکبر قابل توجه آقای دوکتور   
 

 سال بدينسو، به فعاليت آغاز نموده و دارای خط مشی ۴صۀ از عر"  افغانستانآزاد–آزادافغانستان "پورتال 

ھيأت مؤسسان آن افراد شناخته .   آن پی ببردۀمشخصی است که ھر فرد ولو کم سواد ھم باشد، می تواند به روحي

صرف انسان ھای بی ھويت، کوردل و عقده مند با گذشتۀ مبھم قادر به شناخت .  شدۀ جامعۀ افغانی در مھاجرت اند

  .  ھا نيستندآن

 نگارش يافته و در صفحۀ اول پورتال درج هدر ده ماد"   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "اھداف نشراتی  پورتال 

است، بايد اول خود را با "  آزاد افغانستان–افغانستان  آزاد "ھر شخصی که خواستار ھمکاری با پورتال .  شده است

پورتال از آمد و رفت عناصر ! ی تواند ھمکار صادق و دوامدار باشد يا خيرخط مشی  پورتال آشنا بسازد که آيا م

طبق ، پورتال مضامين ھر کس را نشر نمی نمايد و ھمچنان اين حق را.  ترسو و بی پرنسيب تجربۀ فراوان دارد

تبصرۀ خود  ،و با احتراز از سانسور و تحريف برای رفع مسؤوليت تا  به خود می دھد،تمام موازين نشراتی معاصر

 آزاد –افغانستان آزاد " خط مشی پورتال  و هکسانی که روحي.  بيفزايد مضمون مورد نظر در پايانرا ھم 

بھتر است که ھمچو افراد مضامين .  را ناديده می گيرند، مضامين آنھا در پورتال به نشر نخواھد رسيد"  افغانستان

  . پذيرش باشدخود را به سايت ھائی بفرستند که برای آنھا قابل

صرف وظيفۀ کارکنان پورتال نيست، و خط مشی آن "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "دفاع و حراست از پورتال 

پورتال .  ستبلکه وجيبۀ ھر فردی است که به آزادی و استقالل کشور و به حيثيت و شرافت ملی مردم ما معتقد ا

 ت ضد استعماری و ضد ارتجاعی خود ادامه خواھد داد و ياوه سرائیبه مبارزا"   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد"

  . به وجود بياوردآن  افراد پرمدعا نمی تواند خللی در عزم و ارادۀ بانيان ھای

 

 


