
  



  

  

این سایت به تمام شخصیت  های فرهنگی ، سیاسی واجتماعی و هکذا به  گانردانندگ     

اعضای تمام احزاب ، سازمانها و حلقات سیاسی اطمینان و مبتنی بر آن اطالع میدهند در 

ر با گصورتیکه خود ایشان بخواهند آثار نوشتاری ، صوتی و یا تصویری شان را ـ حتی ا

 نیزتوافق نداشته باشیم ـ بدون کم و کاست به نشر میرسانیم به شرط آنکه :  محتویات آن 

ان باشند  رگجنگ را تبلیغ نکنند ، عاری از نیات تحقیر ، توهین ، تحدید و تحمیل فشار علیه دی

به اختالفات قومی مذهبی و لسانی دامن نزنند ، جانبدار صلح ، تفاهم  ترقی و انکشاف در کشور 

 فغانستان باشند .   محبوب ما ا

ان ، شخصیت های فرهنگی این میراث گآماده ا ند تا از نویسند« هوډ»سایِت   گانداننده گر     

احزاب  سازمانها ، حلقات و شخصیت های مستقل  گانداران فرهنگ پربار کشور و هم  از نماینده 

 . شاده استقبال نمایندگین ناظران دایمی نشراتی خود ، با جبترکیب هیآت همکاران وسیاسی ، در

« هوډ»ما می خواهیم هر شخصیت حقیقی و حقوقی جایگاه شایسته  خود را در کار و فعالیت سایت 

، توأم  با احترام به همدیگر احراز نموده ، در بافت زیبای موزائیک همگرایی ملی بخاطر اهداف 

 مشترک وطنی و ملی باهم تشریک مساعی نمایند .  

صمم استیم در عرصه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی فرهنگی و تاریخی نشرات  ما م    

 داشته باشیم بنابرین تالش مینمائیم خدمات ممکن ِ معطوف به رسانیدن اطالعات ، تحلیل ها و 

 عزیزخویش عرضه نمائیم.               گانتفسیرهای سیاسی ، همچنان مسایل علمی و فرهنگی را به خوانند 

 من هللا التوفیق و 

ع.رزاق ویدی « : هود»مدیر مسوول 

نمبر تلفون : 

(0049)17623949436       

                            ایمیل :          

    howdh@yahoo.com                       
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