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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 ۲۹/۰۵/۲۰۱۸                                                  داكتر مصطفي آریامل

 هاشمي یك ستاره نو ظهور افغان را بشناسید!داكتر نادیه 
 

 

 كانسرتي یك به مرا و كردم باز را YouTube دیشب اما بودم شنیده نیك هاي سخننادیه هاشمي  باره در قبأل
 چنین برخورد خوش و سخن خوش ر بسیا ژورنالیست كریمي، عظیم جان نظیره خانم را كانسرت هدف كه  كشانده

 :كردند خالصه
 
 Congressional District یا انتخاباتي ناحیه یك طرف از امریكا كانگرس كاندید خودرانادیه هاشمي  داكتر"

 از كامل حمایت ابراز براي شان موزیك تیم و محبوب خواننده سعید جان آریانا و است نموده Maryland  ایالت
 ".ساخت خواهد افشان نور را محفل این هاشمي، جان نادیه داكتر كاندید

 
 مرا حرمت امید كه شان فامیل حمایه با یقین به و جان نادیه خود كار پشت و عزم نیك، آرزوهاي ببینیم كه بیایید

 .است داشته حاصلي چه حال به تا بپذیرید،
 

 .اند آورده بدست اطفال رشته در شانرا تخصص و آموختند امریكا در را طبابتداكتر نادیه  .1
 .باشند آینده هاي ستاره كه مینمایم استدعا كه هستند ها اوالد صاحب و اند كرده ازدواج .2
 دیگر كتاب و اند داده تجلي كتاب سه تألیف با اش اصلي وطن و مردم با را خویش بشري و عاطفي عالئق .3

 .است نشر آماده نیز شان
 

 به  آساني به را شنونده و بیننده و است همراه عالي ادب و تمكین با و بوده فهم عام بسیار شان هاي افاده و گفتار
 .میسازد باورمند خویش نیك طینت و شخصیت و دانش

 
 .اند شده نائل تحسین قابل و شایسته هاي موفقیت به بحال تا هستند، جوان بسیار لو و جان نادیه

 
 .میباشند زن حقوق جدي حامي و الیق گوي سخن یك كرده، كسب جهاني شهرت هایش كتاب نشر با وي
 

 به دیگري بزرگ هاي جدیت،موفقیت و تمركز دانش، به اتكا با دارد بسیار گزیدهء خصائلداكتر نادیه  خالصه،
 .آمد خواهد استقبالش

 
 همه حمایت از و گرفته نیك فال به را فرصت این باید ما است ظهور حال در افغان دیگر ستاره یك كه مقطع درین
 .نكنیم دریغ خویش مالي و افغاني جانبه

 
 :میتوانیم كرده ما كه هایي كار گلچین اینست

 
 تكثیر و ببینیم دقت به شان  را ویدیوي و ها سخنراني رفته Facebook و youtube، Google به .1

 .بخشیم
 .شوند مالي حمایه طریق آن از باشد تا نماییم خریداري شانرا هاي كتاب رفته Amazon به .2
 

 ما كمك به نخواهي خواهي نازنین جان نادیه و است گران خیلي متحده ایاالت در انتخاباتي مبارزات كه نماند ناگفته
 .دارد ضرورت
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 .داریم گسیل برایشان را مستقیم نقدي كمك و كرده جستجو شانرا انتخاباتي مبارزات مركز آدرس .3
 .نماییم نیك تشهیر را جان نادیه جمعي ارتباط وسائل غیره و Facebook طریق از .4
 .امریكائي و افغاني هاي رادیو و ها تلویژن طرف از مصاحبه براي جان نادیه كردن دعوت .5
 

 حامد زمامداري عهد در داخلي هاي دسیسه كه اینست داریم مهاجر هاي افغان ما كه اي واسوختي  و گالیه یك
 .ساخت محروم انتخابات در دهي رأي حق از را مهاجر افغانان كرزي،

 
 یعني ملي سمبول افراشتن با هركدام و گرفته نیك فال را نادیه داكتر شدن كاندید و شویم متحد باهم كه بیایید حاال
 .بكشیم صف ایشان از حمایت در امریكا، بیرق و افغانستان رنگ سه بیرق

 
 خواهد متحده ایاالت آیندهء كنگرس در طبیب زن اولین وي شود موفق كانگرس در چوكي كسب بهداكتر نادیه  آگر
 .بود
 

 .است جهان در گیري تصمیم و قانونگزاري مرجع ترین قدرتمند و مهمترین از یكي متحده ایاالت كانگرس
 

 در یقین به و تدریج به وي یابد راه امریكا كنگرس در نادیه داكتر نظیر  شخصیتي و حساس سویه، با افغان یك اگر
 .كرد خواهد سزا به كمك ما عزیز وطن در كن تباه و جاري جنگ و مشكل باره در كانگرس شدن بین واقع و تنویر

                     .............. 
 

 .نمودم خریداري امروز را هاشمي نادیه داكتر كتاب سه هر من باشد همراه عمل با پند اینكه براي
 
 دیگر و افغان، باز كركت خان راشد نظیر ظهور نو هاي ستاره همه موفقیت و عزیز افغانستان سعادت آرزوي با

 .اند آورده ارمغان به افتخار و امید ما براي كه جواناني
 
  احترام با
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