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 1۷/۳۰/2۳1۷          سیهلمند پرد
 

 د پاکستان دوه مخي لوبه د رسواتوب په درشل کې
   

 
 

. دا خبرې مې ځکه وکړې د وطن سره مینه ، د وطن سره وفا، وطن ته خدمت دا دې وطنپرستو ولسونو خاصه وي
. دا چې افغانستان باید د پرمختګ بادوي او د پرمختګ تر پوړو به یې رسويآچې افغان وطن به هم همدا شان ولسونه 

رمان د پوره کیدو لپاره ضروري ده چې هر افغان وګړی ، هغه آیوه امن او سوله یز هیواد تر پوړو ورسیږي .نو د 
بادۍ ، او سوکالۍ په برخه کې وس رسیږي . همت او میړانه د وکړي . او خدمت آچې په هر برخه کې یې د وطن د 

 .د وکړي
د افغان وطن د دردنو قصه یې تر نړیوالو  ډاکتر هېواد همت هم یو د هغه افغان مهاجرینو څخه دی . چې د وطنوالو او

ورسوله او همداسې په یوازې ځان هڅه کوي چې د افغان وطن د دردونو او زخمونو غږ پورته کوي. که څه هم 
ښاغلی هېواد همت اوس یو عادي مهاجر دی . نه کوم دولتي مقام لري ، نه کوم دولتي مالتړ لري . خو هغه کارونه 

چارواکو چې په سر کې د بهرنیو چارو وزرات او اړوند اورګانونه راځي ، ترسره کړي وای چې باید افغان دولتي 
هغه ډاکتر هېواد همت بې له کوم دولتي مالتړه او بې له کوم امتیازه کوي، او په یوخای ځان یې دغو هڅو ته دوام 

 .ورکړی دي
 ا  انځور ښکاره کولو په اوس وخت کې خصوصله نړیوالو سره د افغانانو حسنه اړیکې او د پاکستان دوه مخي توب 
 .د امریکا نوي دولتي ادارې سره یو ځای کار ډیر مهم او اړین بولم

ډاکتر هېواد همت یو ځل بیا د خپلو لیدنو او کتنو په لړ کې تیره ورځ د امریکایي سناتور ریچار بلومنتل سره په یوه 
هانو په دفتر كي جوړ شوى وه . را څرګند شوو او د افغانستان مطبوعاتي كنفرانس کې چې د كنیكتیكت ایاالت قانون پو

 خصوص پاکستان ته ونیوله .چې دا یو تریخلسیزې اوږدې جګړې ګوته یې د افغانستان مغرضو ګاونډیو ملکونو بال
 .حقیقت هم دی

ایونه ، ره پناه ځهمت د خپلو خبرو په ترڅ کې زیاته کړله ، چې پاکستان خپله خاوره کې ټولو هغو تروریستانو لپا
روزن ځایونه ، طبي اسانتیاوې ، پیسې او وسلې برابروي .کوم چې په افغانستان کې خونړي بریدونه ترسره کوي . 

 . او د دوی مالتړ بغیر تروریستان د دغه خونړۍ جګړې یوې میاشتې اوږدیدو توان هم نلري
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ې که تاسو غواړئ، دا جګړه وګتئ، او د خپلو ټرمپ یې غږ وکړ چ دلانودیس ئاو د امریکا نوي ټاکل شوي جمهور ر
سرتیرو وینو تویدلو مخه ونیسئ . نو پر پاکستان فشارونه زیات کړئ . تر څو افغانستان ته د تروریستانو صدور بند 

 .د هم نوره بس کړي کړي، او هر رنګه ترهګرپالنه 
یس ئس ته د جمهور رویشتمه د امریکا کانګر بروری په اتهد یادولو یې بولم چې ډاکټر هیواد همت تیره میاشت د ف

ټرمپ ګډې مهمې او تاریخي وینا مراسمو کې هم د رسمي میلمه په صفت ګډون کړی وه او هغه مهال یې هم  دلانود
د افغانستان روانې غمیزې او حل په موخه د ډیر شمیر امریکایي سناتورانو او وکیالنو سره خبرې اترې کړي وې . 

وه ورځې وروسته د امریکا سنا مجلس د نظامي کمیټې مشر سناتور جان مکین رسنیو ته په یوه چې له هغې خبرو د
 . بیان کې وویل چې د امریکا نوی جمهور ریس باید د افغانستان مسله د خپلو کارونو په سر کې راولي

 

 
 

چې تل یې هڅه کړي چې د افغانانو او افغانستان غږ تر نړیوالو  وږ له ښاغلی ډاکترهېواد همت څخه مننه کوو ،م
ورسوي . او همدا رنګه پر هر افغان دا فرض ده . چې د نړۍ په هر ګوټ کې مو چې وس رسیږي ، د افغانانو د 

 .تر څو نړیوال دیته اړ شي چې په خپلو ستراتیژیو له سره غور وکړي دردونو غږ پورته کړئ .
 باد افغانستان په هیلهآد سوکاله او 

  ښار ادیسه -اوکراین
 پای
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