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 ترور ناکامورا اکترډ د

 
 قربانی دویمه اوبو  د  افغانستان د ،ناکامورا داکتر جاپانی افغان

 
د دا کتر ناکامورا ترور په جالل آباد کی د تأسف ستره دویمه حادثه ده، د افغانستان د خلکو او په تیره د ننګرهار د 
دا باید هیره نشی ددغه  .خلکو د وطنی احساساتو ډک عکس العمل پدی برخه کی منحیث د یو ملت د قدر وړ دی
سوشل میډیا    .افغان  جاپانی  په  څنګ کی  څلور  کسه  افغان  همکارانو  هم  قربانی ورکړه  چی  څوک  یی  متأسفانه  نه  یادوی

کی  زیاتی  تبصری  د  افغانانو  په  بیغورۍ او  د  ملت  په   محکومولو  راڅرخیږی په داسی  حال  کی  که  دا  شان  ستر  چلنجونه 
بل هر ملت ته زمونږ په حالت کی متوجه وی اوس به یی د ملک نوم هم پاته نه ؤ او وخته به ټوټی ټوټی شوی ؤ ، 
دا بیا  هم یو  ملت دی  چی دی ستر ناورین ته ټیګ شوی او  په  میړانه د  تحمیل شوی  جنګ او مخصوصأ  داخلی 
 دښمنانو ته چی ټولو ستر چلنج دی الس په ګریوان دی او په پټه خوله بی ساری قربانی ورکوی.

 
 په خیوى د کال2008  اپریل  26د  چى کوم ٶ، کړى ډک ځاى په انجینیر جاپانى ایتو کازویا  د ناکامورا کتردا

 شوى چاڼ ګولو په او کړ پورته ته غر کیخوا کلى بوډیالۍ د او اختطاف ګروپ وسلوال معلوم یو د کى اولسوالۍ
 سره مهاجرینو  افغان  د  نه  کال ۱۹۸۳ د  پاره  د  موسسی کای- دپیښور  انجینیر  زراعت  د نوموړی. شو  پیدا  را  یى  جسد
 دشتی ګمبیری د هدف چی کوم کړه شروع پروژه په لږولو اوبو د سیند د کنړ د او وه کړی زده ژبه پښتو کاوه، کار
 ویاند امنیت ملی د  وخت هغه د. وه پراختیا  او اصالح زراعت عنعنوی او محصوالت متبادل زراعتی د او کول اوبه

 کړی  اعتراف او نیولی  تړاو  پدی نوم  په  عادلشاه  د  کس یو  دوی  چی  ؤ  ویلی  ته  ایجنسی  کیدو  خبری جاپانی  د  انصاری
 پروژی او اختطاف ایتو کازویا  چی وه شوی ورکړ ندهد نه دپاکستان کی مقابل په ډالرو ۱۳۲۰۰ ته ګروپ دده چی

 .ؤ ګنړی مسئول قتل دی د ای اس ای مستقیمأ  انصاری. وکړی مخنیوی پرمختګ د
 ده  وړلو،  مخکی  کار پروژی  دی  د  مینه  او اخالص  ډیر  په  سمدالسه ترور  د  ایتو کازویا   انجینیر  د  چی  ناکامورا داکتر

 اشرف داکتر اولسمسشر د کی لړ پدی چی کول ته خلکو ننګرهار د یی خدمتونه ستر او وه کړی زده ژبه پښتو هم
 خوندی د اوبو د افغانستان د میړانه په چی ؤ شوی ورکړ هم مډال او تذکره افتخاری افغانستان د ورته خوا د غنی
 ستر داسی جاپان د دپاره افغانستان د زه. ورکړه قربانی ستره دویمه یی ته هدف سترملی دی او کولو خدمت کولو

 .ده وړ یی غمیزه لویه دا چی نلرم الفاظ نور او کوم وړاندی ګلونه عقیدت یواځی ته قربانۍ
 یلر تړاو مستقیم سره قتلونو دی چى کوم ګرځومرا ته ولبا مط مهم ىاسد توجه لوستونکو د دلته زه:

  وم  اولسوال کامى د زه چى کى دوره په  حکومت د کرزى د: »قول په شهید  داود محترم شاعر مشهور
 اعتراف دوی کولی اندازه اوبه سیند  د کنړ د یى سر  په  پول د کامى د چى نیولو کی حال داسی په مو نپاکستانیا  هدو

 هللا نجیب داکتر چی ده دا معنی خبری ددی«... نلری کار ورسره څوک او کوی کال هر دوی کار دا چی وکړ
 شهید خو وه شوی ورکړ کی وخت ټول پدی اجازه کولو صوبی پنځمی د افغانستان د ته پاکستان وروسته حکومت د

 .وو نولی کسان دا دا یی کی غلتۍ په او ؤ نه خبر تری صاحب
 د او ګرځیدل آزاد کی والیتونو شرقی په( پولیس سرحدی) ملیشه پاکستانی کی دوره اوله په حکومت د کرزی د

 .انتقالول یی ته انپاکست او نیول او تعقیب مجرمین نظره له پاکستان
  اسالم  د هم دیپلوماتان کی څنګ په ژورنالیستانو دلسهاو میاشتی د به ته مرکز اطالعاتى افغان د

  روسان   چى  وخت هغه , درلوده عالقه  ډیره  یى  سره  مسائیلو  د  افغانستان د اتاشه  نظامى  جاپان  د  کى دوی ،راتلل نه آباد
 د درى پاره د تاسو سیند پر کنړ د کى افغانستان چى لرو پالن داسى مونږ: »وویل ماته دوى  ووتل نه افغانستان د
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  ټول  د  ستاسو واټه میګا 1000  کړى تولید برښنا  میګاواټه3000 ټول چى کړو جوړ بندونه برښنا 
  سخت  ډیر چى کړۍ صادر ته پاکستان به میګاواټه2000  ،دی بس پاره د کلونو ډیر د ضرورت داخلی د افغانستان
  همدی  په به افغانستان درشى، ته  الس مصرف جوړولو د بندونو  د به کى وخت لږ ډیر په لرى، رتهو ضرورت

  کى  سال په ستاسو یی به کنترول سوچ د چى دا مهمه ټولو تر او وکړى وده صنعتى او زراعتى پراخه کی موده لنډه
 «بندوۍ پرى به برښنا   نو جوړول مشکالت  ته تاسو پاکستان چى وخت هر ،وى

  شوی  طرح داسی شوی کی وخت په خان داود  شهید د چی سروی کومه جړولو د بند د کامی د سر په سیند د کنړ د
 ګمبیری  د  پس  اوبه  نهر  لوی  یو  دی،  سربند نهر محدود  یو  د  اوس  چی  ځای  کوم  کی  منطقه په  بابا   دزیړی  به  بند  چی  وه
 لمن هواره  په  غر  سپین  د  چی کړی  پراخه  دومره  پروژه  کانال  د  ننګرهار چی  غورزیږی  ته بند  درونټی  د  خړوبولو د

 اولسوالۍ لعلپوری او ګوشته کامه، کی خوا شرقی په نهر لوی بل به همداشان. کړی خړوبه ځمکی ټولی کی
 متخصصینو دوه  دغه  د  جاپان  د  مرګونو  او اخطارونو د  سره  نهر محدود  دا  پخای  پروژی  حیاتی ددی  مګر. خړوبوی

 کرزی د چی کی حال داسی  په شوه پاته درولو پښو په یی افغانستان چی پروژه ستره دغه وا شو، جوړ قربانۍ په په
 او کړل میلیادران یی واکان زور او مفسدین یوازی خو راغلل ته افغانستان ډالر میلیاردو په کی دوره په حکومت د

 په اولس او کیږی الوزول قومانده په مفسدینو د هم ستنی انتقال د بریښنا  د چی کړ احتیاج برښنا  وارداتی افغانستان
 .وی محروم نه برښنا  د میاشتو

 په کنړ د اخلىو قرضه نه بانک نړیوال د به پاکستان چى هشو راپورته خبره داسى کى وخت په  حکومت د کرزى د
 ...لیاخ  ګټه تری به هیوادونه دواړه چی کړی جوړ بند( نهرونو لږولو اوبود د بی) تولید د بریښنا  د صرف سیند

 وړی مخکی اجنډا کنترول د خوا شرقی سیند  د ننګرهار کنړاو د پاکستان نه وخت  د  جمهوریت د خان داود شهید د
 سرک پراختیا، د ورلیږل، مرستی ورکول، کاردونه شناختی پاکستانی ته اوسیدونکو  منطقی ددغه یی تړاو دی په
 په خوا افغانی کرښی د ډېورند د کول، ته رامنځ ونهخنډ جدی کی کاری په جوړولو د تاڼو امنیتی د او ویستلو د

 کی خوا  افغانی  په  او  کول  پځای  ځای  کورنیو  د سره  داعش  او  طالبان  او  کول  بیځایه  خلک  کول بمبارد  توګته  دوامداره
  دایمی  په سرک بریکوټ او کامدیش د او کول جدا نه افغانستان د تقریبأ  نوریستان شرقی. جوړول تأسیسات نظامی
 په اولسوالی دانګام د ،(کیږی ترسره د پواسطه هیلیکوپټرو د یواځی رابطه دولت د  سره کامدیش د) بندول تصور
 .دی مثالونه کره جګړی اخیری ناړۍ او مومند تورخم، د او کول، خالی اوسیدونکو د توګه مکمله

 د ترور ایتو کازویا  انجینیر او وراناکام کتر دا د چی رسیږو ته نتیجی دی سره نیولو نظر په حقایقو لنډ پورته ددی
 دی کار پاکستان د دوام، پروژی د تخریب د افغانستان د کی سلسله په مخنوی د پروژی همدغی

 د چلند کالری د راوځی، کلداری پاکستانی تری به ضرور نو کړو الس ته جیب خپل خلک ننګرهار لوی د  مونږ که
 دښمنه افغان چی کومه پځای محکومولو په ځان د یا   او بل یو ده، مرسته لویه مستقیمه زمونږ سره اقتصاد د پاکستان

 توکی پاکستانی او کارو ونه کلداری نوری وروسته ترور د ناکامورا داکتر د چی ونیسو تصمیم مونږ که ده، اجنډا
 ددغه تصمیم  د  ملی دی په وم به اندازی کافی تر او وی ځواب ماتونکی غاښ ته دښمن به دا نو وانخلو نور

 وی کړی پځای هیله تمامه نا  خدمتګار جاپانی افغان
 وړیاړ د داسی دوستی د جاپان او افغانستان د نوم په ایتو کازویا  انجینیر او ناکامورا داکتر د چی کوی ایجاب اوس

  وکړی تعهد دولت افغانستان د او شی پاته یادګار په ته  نسلونو راتلونکی ملتونو دواړو چی جوړشی څلی او مجسمی
 د شی کیدای چی ژر څومره او کړی شامله کی لمړییتوب ستر خپل په پروژه نامکمله دا دوستی د د جاپان د چی
 .کړی شروع کار بندونو د سیند د کنړ

 
 درناوی په
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