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  پورتال مين اعالميۀھدچار

 "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"
 ٢٠٠٨مبر  نودوم 

  
  "نستانافغا آزاد ـ آزاد افغانستان"تمنای پورتال 

  

  شاز خوانندگان محترم
  

 خود را ، فراز گذشته وفرودآزمون پر نيم ماه فعاليت خود از و  در  طول دو "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال 
دوستداران اين . فتخار ھمکاری دوستان زيادی را حاصل نموده استا و  کرده تثبيتدر بين خوانندگان افغانی و ايرانی

گرفته تا ادب و  ی تاريخ ــ از سياسی، علمی، اقتصادی و مختلفت ارزشمند فراوانی را در ساحاتتنھا مقاالپورتال نه 
بلکه در مصاحبه ھا سھم گرفته، آھنگ فرستاده اند، به زبانھای دری ، پشتو، انگليسی و المانی ، و غيره فرھنگ و طنز 

 پورتال بدينوسيله از متصديان که ، کرده اندگسيليف پورتال  را برای آرشگرانبھايی و آثار ارسال فرمودهھای ميھنی 
  . گرانمايه را دارداين دوستانو مثمرتر آنھا صميمانه تشکر کرده انتظار ھمکاری ھا بيشتر 

 ھم با نام ھای  در روز ھای اخير چند نامه، و حسن نظر خوانندگان پورتال بی شايبه اين روال ھمکاریو اما ضمن
 ـ آزاد افغانستان"پورتال  ًا افراد و يا سايت ھای انترنتی را آماج حمالت قرار داده و ازغالبکرده که مستعار مواصلت 

 به  محترمانه خدمت دوستان عزيز رادر اين رابطه پورتال مراتب آتی.  خواھش نشر آن را کرده اند"افغانستان آزاد
  :عرض می رساند

 مسايل امنيتی نويسندگان ارجمند اگر زير نام لزوم ديدفق باشند، نسبت  ـ مقاالتی که به اھداف نشراتی پورتال موا١
 چون ھمچو مقاالت در برگيرندۀ مسايل عام کشور و يا جھان .درنگ به نشر می رسندبی مستعار ھم مواصلت کنند، 

  . به کدام فردی بر نخورده و با کدام شخص معينی طرف نمی باشد،بوده
د، ضرور ند طرف واقع گردن و يا می خواھندرنتی طرف اتکه با افراد يا اشخاص و يا کدام سايت ان  ـ آن عده دوستانی٢

. ميباشند طرف با کهايشان جانب مقابل بداند که  ھم پورتال و ھم  تا،دن بفرستانش است مضمون خود را زير نام اصلی
 ، امانتکاریبا مراعات مقررات ژورنالستیاالت را چنين مق "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"در چنين صورتی پورتال 

   . به نشر می رساند، بدون آنکه خودش با جانبين درگير شود،و احترام به حق آزادی مطبوعات
دست ه بھرگز  ـ ھمان طوری که در اھداف نشراتی پورتال آمده، مضامينی که در آنھا عفت کالم مراعات نشده باشد، ٣

  .نشر سپرده نمی شوند
 که اوضاع مملکت ما بسيار اسف انگيز بوده و اجنبيان قصد کرده اند که پورتال به عرض دوستان خود می رساند ـ ٤

کشور اقتصاد . کشندب و ھر روز ده ھا نفر از وطنداران ما را ند پرتگاه نيستی سوق دھند، استقالل آنرا به يغما بربهآنرا 
قر زندگی می کنند و صد ھا مصيبت ديگر دامنگير مردم مظلوم  فنصابوطن ما زير  شده و بيست مليون ھمهورشکست
خاطر عناد ھای ه  نه ب،از اينرو فعاليت ھای انترنتی بايد برای روشن ساختن اذھان وطنداران ما صورت گيرد. ماست

  .شخصی و يا مشابه آن
 که خود را به تجاوزگران افرادی، سايت ھای انترنتی و يا  حمله به قصد"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" ـ پورتال ٥

  .  نخواھد رسيد"بدان"ھيچگاه جز به اش "بد" امروز نفروخته اند، ندارد و ياديروز و
  

  با عرض حرمت                                                        
  
  "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال                                                        


