
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  اھداف نشراتی

  "افغانستان آزاد افغانستان آزاد ــ"پورتال 

 ناگوار ميھن ما كه اشغال كشور ملی مردم افغانستان و با درك واقعيت ھای با الھام از مبارزات آزاديخواھانه و

اين پورتال ملی را " افغانستان آزاد ــ افغانستان آزاد"و تجاوز بيگانگان را در بر دارد، ما بنيانگذاران پورتال 

به پيشگاِه ھموطنان عاليقدر تقديم كرده و غرض رسيدن به اھداف آتی، نکات مھم خط مشی نشراتی خود را 

  :اعالم چنين ميداريم 

  زادی ميھن از ھر گونه تسلط اجنبی و اعادۀ استقالل ، حاكميت ملی و حفظ تماميت ارضی آنآ. ١

 وبا آنھا ئی ) …نظامی، سياسی ، اقتصادی ، فرھنگی و(مبارزۀ ھمه جانبه با ھر نوع تجاوز امپرياليستی. ٢

  که مؤيد تجاوز اند

وكراتيك و احترام به پرنسيب ھای حقوق مبارزۀ ھمه جانبه برای تامين عدالت اجتماعی و آزادی ھای دم. ٣

   بشر

  مبارزۀ ھمه جانبه و گسترده با ادارۀ مستعمراتی کابل  . ٤

  حمايت كامل از افشاء و به محاكمه كشانيدن مجرمان جنگی و مرتكبان جنايات عليه بشريت . ٥

اديخواه و ميھن پرست و خودداری از ھر نوع ھمكاری با افراد و  ھمكاری متدوام با كليه مبارزان آز.٦

  نھادھای ضد ترقی ، ضد ملی و وابسته به اجانب

   )قومی، لسانی، نژادی و مذھبی(مبارزۀ ھمه جانبه با ھر گونه تمايالت فاشيستی و راسيستی   .٧

   مبارزۀ ھمه جانبه برای حفظ اصالت ھای فرھنگی، لسانی و تاريخی كشور.٨

  احترام به معتقدات دينی و عقيدتی كليه ھموطنان . ٩

  )فردی، گروھی و دولتی( مبارزۀ مستمر با ھر گونه تروريزم .١٠

از ھيچ گونه جانفشانی و مبارزه در راه آزادی و استقالل كشور خود " افغانستان آزاد ــ افغانستان آزاد"پورتال 

 نيت و جبين كشاده از ھمكاری تمام ھم ميھنانی که طی سه بنيانگذران اين پورتال با حسن. داری نخواھد كرد

دھۀ اخير مرتکب جنايت عليه بشريت و يا جنايات جنگی نشده باشند، استقبال نموده و مضامين شانرا كه با 

ھم آھنگی داشته باشد، برای استفادۀ ساير ھموطنان " افغانستان آزاد ــ افغانستان آزاد"روحيۀ اھداف پورتال 

بايد به صراحت اعالم بداريم كه ھر نويسنده مسئول محتويات و روحيۀ مضمون . ورتال رؤيت ميدھنددرين پ
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، ھيچگونه "مطبوعاتی ــ انتقالی"به حيث يك وسيلۀ " افغانستان آزاد ــ افغانستان آزاد"پورتال . خود است

   .مسؤوليتی را در قبال مطالب و مضامين ھموطنان نمی پذيرد

 


