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 ناکامورا او د کنړ سیند هیلې
 
 

او معنوي ارزښتونه خورا سخت زیانمن کړل. زموږ د  يد څلورو لسیزو روانو غمیزو زموږ د ګران هیواد ماد
فرهنګي او ټولنیزو اساساتو ستنې یې ونړولي، هیواد او خلک یې د سترو غمیزو سره  ټولنې د اقتصادي، سیاسي،

  ل.ګریوان کړالس او 
د خپلو موخو د السته راوړلو په خاطر، په هیواد کې یو   ، لوې استعماری قدرتونو، د سیمې حریصو ګاونډیو هیوادو

یې پری وران ویجاړ کړ او  یشمیر بی ضمیره او خرڅ شوي انسان په پیسو او نورو امتیازاتو راونیول او خپل ټاټوب
  .همدا لړی تر دا اوسه دوم لری

ن دی ته اړویستل چې هیواد پریږدی ډاکتران، انجنیرا  د هیواد دغه دردونکې حالت یو شمیر ډیر ځوانان، متخصیصین،
  ي.او بهرنیو هیوادو ته کډوال ش

په میلیونونو انسانان و وژل   ې،پر افغان ولس تپل شو يچې د بهرنیو له لور ،کې ېجګړ ينیابت ېاوږد ېپه دغ
ی او نورو  شوول، معیوب او معلول شوول او په ټولنیزه برخه کې د کلو او بانډو، قوم، ګروپ او تنظیم، شیعه او سُن

ښار په ښار د بی اتفاقیو او بی اعتمادیو اور ته لمن  ي ـپه کل يکل ـ یې کور په کور الندې پردیو نومونو تر عنوان
  ه.ووهل

واد کې نوره هم دغه غمیزه نوو تراژیدیو خواته ېـد امریکا او ناټو د قوواو له شتون سره په ه ېروانې غمیز ېدغ
  ه.واړول

تآسیسات جوړ  ېمؤسسات او ټولګټ ې بنسټـیـزمرستو په هیواد کې هیڅ کوم داس نړیوالواو ایورو په ملیاردونو ډالرو 
 .وای ېګټه پورته کړ ېواد او ولس ترېـچې ه ،نه کړل

د جوړیدو ځواکمن کیدو، زورواکو او کورنیو جاسوسانو د پیاوړتیا په الر کې  کړیو يد مافیائ ېټول ېدغه مرست
، د تهدید، سبوتاژ ېبرخ  ېاو ټولنیزو چارو نه ب يمتفرق، دولت ېخلکو مین انسانان ورځ تر بل په هیواد او ې.ولګید

  ل.او مرګ له ګواښ سره مخ، الس  او ګریوان شو
مشرانو د قبرونو په جوړولو، زورواکو او د   يونکو او هیواد ورانونکو اعزازافغان وژ په میلیونونو ډالر د یو شمیر

 . ېمعاشونو په ورکولو ولګید يدوی کورنیو ته د امتیا ز
او یا د دولت   ېزورواکو ته ډالۍ شو يیا د دولت له لور ې،ملکیتونه او ځمک ياو شخص يجریبه دولت میلیونونوپه 

 .غصب شوی ياو بهرنیو ځواکونو په مرسته د زورواکانو له لور
په بیرحمانه  ي زورواکو له لور ېګناه انسانان د خپل حق د غوښتلو او اواز پورته کولو له امله د همد ېپه سلګونه ب

  ړ.پوس ونه کتپه مرموزه توګه ووژل شوول چې هیچا یې  ېتوګه ترور او یا داس
  ې، له کوره و ویستل شو ئرحم ېب ېپه ډیر ،ډول يپه جبر يد همدی زورواکو له لور ېپیغلوټه سلګونه پد هیواد 
  د.خو هیچا یې غږ وانوری ې؛نکاح شو

هیواد کې د بیګناه او په  ېپردیو پدیدو په د ينورو منف ې، شپنیو عملیاتو او لسګونو داسو، بمونچاودونو، ونوانتهار
  .وړ دي ېچې دا ټول د پوښتن ،واخیست ېتر هیواد مینو انسانانو ژوند

 .او د پوښتنو وړ وګرزیده ۍګړند ېنوره هم پس ۍوژنو لړ ي، شپږو کلونو کې د زنځیروورستیو پنځ 
عبد الرازق چې د افغانستان په هکله د پاکستان د استخباراتو د پالیسیو، د طالبانو د پټنځایونو د شتون او په  جنرال 

او وړاندیزونه  ېنیوک ېپه هکله یې ځانګړ ېد ځغلولو منتقد و او له طالبانو سره د سولن تار د اغز ېسرحد باند
 .شوی وړاندېمرموز ډول ووژل شو چې تر اوسه یې ولس ته د قناعت وړ وضاحت نه دی  ېپه داس ،درلودل
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 ېنیوک يیې جداړوند پالیسیو په  بل په هیواد مین ملی سیاستوال جنرال جبار قهرمان چې د امریکا او ناتو د روانو
څومره  ؛مسلکي وړاندزونه مطرح کول  ياو د طالبانو د ځپلو لپاره یې ځانګړپای  د    ېجګړ ېاو د روان  ېمطرح کول

  و.ووژل ش ئرحم ېپه ب
وکیل چې په ډیر  ياو هیواد پال دریځ لرونک يشخصیت عبید هللا بارکزی په پارلمان کې مل يمل يهمدا ډول پیاوړ

و د غلطو سیاستونو او پالیسیو یادونه کوله، تپه توګه د امریکا او نا ياستاز يمتانت یې په پارلمان کې د ملت د واقع
لو حمله او شهید یې کړ، اوسلو ېپر ېد خپل د کور په مخک ې،کول ېپه دولت، زورواکو او غاصیبینو یې تل نیوک

  .شوولچې تر اوسه یې عاملین ونه پیژندل 
لوا د قوماندان جنرال  يد مخه د هلمند د سرحد ېد وحید مژده وژنه د یو ژورنالست او سیاستوال په توګه، څو ورځ 

چې هیواد    ي دا ټول هغه څه د  ؛پولو کې د پاکستان د مخته راتلو مخنیوی یې کاوه  يمقبل شهادت چې د هلمند په سرحد
 ي.د يخامخ کړوال یې خورا ډیر له پوښتنو او اندیښنو سره م

و ناکامورا چې د ُمراد کاکا په نوم یې زموږ په هیواد کې شهرت موندلی یڅـپیښه د ډاکتر ت ېوروستۍ خورا زورونک
دښمنانو    ياو کورن  يده چې زموږ بهرن  ېاو بوګنونک  ېصله افغان هم و، وژنه یې ځکه خورا دردونکالا  يو، او جاپان

تر  ېاو خیریه برخو کې خدمت او مرست يیې د هیواد په بیا رغاونه، روغتیائ ېپر هغه چا هم رحم ونه کړ چې یواز
  ې.سره کول

انسانیت او بشریت ته خدمت کاوه.   ،، هغه د یو با درده با درکه انسان په توګهېرغول ېد ښت ېشاړ ېناکامورا یواز
 ېکه چیر  ډاکتر په توګه د ناروغ د روغتیا له پاره خدمت کاوه، ریښتینيبیا تر افغانستانه د یو  ېرانیول جاپانههغه له 

  د.تړاو درلود، ناکامورا ته یې تفاوت نه درلو ېپور يهر لور ېدا ناروغ د جګړ
اوبه   ،بندونه یې جوړ کړل ې،شا وچلول رپ ېډبر ېاراد ياو پیاوړ يواما ق ،وجود يفزیک کمزوريناکامورا په خپل 

. افغان ېکړ ۍیې ژوند ې. حماسېاو ورغول ېوچې، شن ېافغانانو له پاره یې شاړ واو د بی وزل راوگرځولېیې 
  د.منانو ته یې د عبرت درس پریښوښولس او د افغانستان د

قهرمانانو افتخارات او له ځانه تیریدنه هیره نه  هیواد د هغو سپیڅلو شهیدانو،افغانان به هیڅکله د ناکامورا او د خپل 
تاقتونو،  يد استعمار په الر کې خپل خوږ ژوند له السه ورکړ او ېعدالت غوښتن چې لکه سپر یې د حق او يکړ

ټیټ نه کړ او  دولت، غاصبو زورواکو،حریصو ګاونډیو او خرڅ شوو افغانانو لوړتیا غوښتنو ته یې د تسلیم سر
 .کړل يپه الر کې قربان ېارزښتونو د ساتن يځانونه یې د هیواد د مل

وژنو مسؤلیت د امریکا، ناتو، افغان دولت، زورواکانو، د ځمکو غاصبینو، طالبانو او هغو حریصو   يد پورتنیو زنځیر
ه یې اکمالوی، تروریستان او ظالم ګاوڼدیوهیوادو په غاړه دی چې له یادو ډلو او مؤسساتو سره مرستی کوی، پټنخایون

د ناکامورا  د کنړ د سیند هیلې او، غښتلی اراده پیدا کړوموږ باید د داسې ناکردو په مقابل کې  ي،روزیې  يوژونک
  ښمنان په بی رحمی سره رسوا او افشا کړو، همدا د داو د هیواد  يپه ټول هیواد کې عمل ېاو ارزوګان ېدند ېپات

 .او نجات یوازنی الر ده ېهیواد ژغورن
زورواکان، قومی ټیکه داران، په دولت   بهرنیان، ،يسره یو موټی ش  ي،افغانانو ته په کار ده چې خپل دښمنان وپیژن

کړنو د  يمنفعت او د خپلو منف يد شخص ېپه نوم  احزاب او نور تشکیالت چې یواز يغیر قانون ،ۍکړ ېکې ځن
 ېګټ ې. باید سره یو شو ملی یووالی تآمین کړو د هیواد لوړيلس په ګټه نه دحمایت لپاره جوړ شوی د هیواد او و

 .وګڼو ېګټ ېخپل
 

 ! لور  رپ  ېجوړون وطن دد  په څېر،د کاکا ُمراد  
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