دخپریدو نیټه۰۱۰۲/۲۲۱/۰ :

د « هوډ »

کړنالره

نشراتی

دپاک خدای ) ج ( په نامه چی انسان یی پیداکړی اودهغه په
خټه اوضمیرکی یـی دمینی اوالفت ډیوه روښانه کړه ترڅو انسانیت
اوورورګلوی یی د ژوند محوروګرځـی ! انسان اوانسانیت تـه دچوپړ
په تکل ؛ چی خالق تعالی ورته داشرف المخـلوقات لقب ورکړ اوورته
یی دسوله ئیزګډ ژوند

مشوری او خپلمنځی پوهاوی امر وکړ اوپه

تیره بیادخـپل ګران هیواد افغانستان و انسان ته دچوپړ په موخه
چــی

دژوند

ډیری

جفاګانی

اوترخی

یی

ګاللی

اودخپلواوپردو

دجفاګانونه ورپیښ شـویو زخمونـــو او کړاونوهم ونـه شوکړای
دخپلوستروهیلو هوډ اوغوښتنونه یی پرشاکړی،د دغی آنټرنیټی رسنی
)هود ( په نشرانو پیل کوو.
دمعمول سره سم ؛ ټولنیزی رسنۍ
سایټونه

یاپاڼی

هم

دخپلی

اودهغی ډلی نه انټیرنیټی

الښی پیژندګلوی

او

دخپلولوستونکوددایری دتشخیص او ټاکنی پـه خاطر،په پیل کی  ،که
څه هم په لنډه توګه وی خپلی موخــی اوغوښتنی نشـرته سپاری چی
« هوډ » هم ددی دود درناوی ته ځان اړبولی .

« هــوډ » په داسی حال کی چی الهیڅ سیاسی  ،ټولنیزاوفرهنګی

جوړښت

اوسازمان

ته

تشکیالتی

اوجانبدار سایټ یا پاڼــه ده
قانـونیت

تعهد

نــه

لری

یوهـــوډمن

داځکه چــی دهیواد مــلی ګټو،

عدالت او پرهمد ی بنسټونو دافغانستان د خلکو دآزاد

ۍ اوحقونو دژوند په ټولواړخونـــوکی دسولی

افغانی خپلمنځی

پوهاوی  ،دموکراسۍ  ،بشری حقونو نړیوالی اعالمیی اومیثاقونو،
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درنولوستونکو او لیکوالو

هوډ خپل د ال بډایه کیدو په موخه تاسو ته په درناوي بلنه درکوي چې په ګڼو علمي ،فرهنګي او هنري ډګرونو کې خپلې څیړنې ،شننې ،استونې او همدا راز خپل رغنده وړاندیزونه ،نظریې او
انتقادونه د خپریدو لپاره مونږ ته د بریښنالیک په بڼه په دی پته راولیږئ . howdh@yahoo.com :هوډ ژمن دی چې د خپلې پالیسۍ سره سم ستاسي لیکنې او نور مطالب په پراخ تندي ومني
او په بشپړه امانت ساتنې یې خپور کړي .موږ سره د اړیکو شمیره(8800)7887788171 :

په لنډه توګه دټولنیزاواقتصادی پرمختګ اوانکشاف نه په کلکه پلوی
اوننګه کوی او د دی ارزښتونونه پرپــــلوی ریښتنی هوډ لری.

په

واقعیت کی مـــوږ اراده اوهوډ کړی ترځودملی روغی جوړی سیاسی
تفکردخپلو امکاناتو  ،اختیاراتو او صالحیتونو په چوکاټ کی دخپل
عمل الرښود وګرځوو.
داچی

« هوډ » هیڅ سیاسی جوړښت ته سازمانی تعهد نه لری اودهغو

ویندوی نه دی  ،نه ښایی چــی دی نتیجی ته ورسیږو چی زموږ
مرستندویان اوهمکاران هم الـــزام ا هیڅ سازمان پوری تړاوونلری
اویا دی ناسمی پایلی ته ورسیږوچی د

«هوډ» انټرنیټی پاڼــه

دسیاسی اوټولنیزوجوړښتونواوسازمانونوسره خدای مکړه په دښمنۍ کی
والړه ده .
ددی پاڼی) سایټ(

چلوونــکی ټولوفرهنګی  ،سیاسی اوټولنیزو

شخصیتونوته اوپه همدی ډول ټولو ګوندونو  ،سازمانونو اوسیاسی
کړیوغړوته بلنه اوخبرورکوی  ،په هغه صورت کی چی هغوی خپله
وغواړی دهغوی لیکنی  ،غږیز) صوتی ( اوانځوریزآثار ،ان تردی چی
موږورسره توافق هم ونه لرو بی له السوهنی په بشپړه توګه خپروو،په
دی شرط چی جګړه تبلیغ نکړی،دنوروپه هکله دتحقیر،سپکاوی ،د ډاراو
فشار

دتحمیل نیت اواراده ونه لری

نیزو تو پیرونو

ته لمـن ونه وهی

خپلمنځی پوهــاوی ،
دهوډ

چلونکی

فرهنــګی
سازمانونو

په ګران

لیوال

اوسیاسی

دی

څیـرو،

اوتیارۍ
په

همــــکارانواودائیمــی

ناظرانوپه

لری

همــدی

اوسیاسی کړیوشخصیتونوڅخه

راغالست ورته ووایی

هیوادکی دسولی ،

پرمختګ اوانکشاف پلـوی وکړی.

پوره

علمی

قومی مذهبی  ،سیمه ئیزاوژبه

توګه

ـ

ترڅودلیکوالو

ډول

د

ګوندونو

دخپلونشراتی
استقبال

وکړی

اوښه

موږغواړو اوتکل موکړی دی چی دهوډ په
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خــــپرونو کــی هریو حقیقی اوحکمی شخصیت  ،یوبل ته په پوره
درناوی سره هغسی چی ښایـی خپل وړ ځـــای تر السه کړی اودملی
همـــــغږۍ په ښکلی انځــورکی دملی ګټو او موخوته درسیدو په
خاطرخپلی هــڅی اوهاند سره یوځای کړی .
موږ هوډ کړی چی په سیاسی ټولنیز اقتصادی ،فرهنګی اوتاریخــی
ډګرکی خپرونی وکړوو  ،ځکه نو هڅه بـــه وکړوترممــــکنه حده
اطالعات  ،سیاسی شننی اوڅـــــیړنـی  ،علمی اوفرهــــــنګی
خدمتـونه خپلو درنو لوستونکوته وړاندی کړو.
ومن هالل

التوفیق

د«هوډ» مسوول مدیر ع  .رزاق

ویدی

دتلفون نمبر :

(0049) 17623949436

ایمیل :

howdh@yahoo.com
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