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 !وژلی دی نه ناکامورا ډاکټر ننګرهاریانو

 
 
 . دي هم پاله میلمه خورا څنګ، تر صفاتو غوره نورو ډېرو د چې کېږي ویل هکله په خلکو د افغانستان د

 غوړول؛ ځمکه په پاره، له مېلمنو د باڼه او سترګې خپلې خلکو، افغانستان د به پخوا چې نشته شک هېڅ کې دې په
 د لمسه، په استخباراتو پردیو د دودونه درانه او منلي ډېر زموږ او شو سیاسي دین چې ختهو  هغه د مرغه بده له خو

  پیکه  هم  نوم  ستر هغه پالنې مېلمه  د افغانانو د شول، ترغه تاال الس په والو  وسله د  اسالم سیاسي د او یرغلونو پردیو
 . تلک ورته سترګه درنه په نړئ ټولی او وو مشهور پرې پېړۍ یوه دا چې شو

 

  د  سیمې د او ظرفیت کمکي د  مشرانو سیاسي نامه په  تش خپلو د مرغه، بده له افغانستان چې کې کلونو څو تېرو په
 یې ته نوم تاریخي پالنې مېلمه د خلکو د افغانستان د چې شته بېلګې داسې وسوځید، کې اور په دسایسو د استخباراتو

 .رسول زیانونهو درانه
 

 په یرغمل،  سیالنیانو  کوریایي  درویشت  –  شل  د  کې غزني  په  وژنه،  سفیر  د  ایاالتو  متحده  ا امریک  د  کې  هوټل  کابل  په
 چینایي دیارلسو د کې کندز په خالصون،، طالبانو پنځو د یې کې بدل په او تښتونه ډاکټرانو ایتالوي د کې هلمند

 امریکایي د پوهنتون امریکایي د افغانستان د وژل، متخصصینو هندي او جاپاني د کې ننګرهار په مرګ، انجینرانو
 جاپاني د  کې  ننګرهار  په  دی  دا  او  معاوضه  هغوي  د سره  طالبانو  مهمو  دریو  له بیا   او  اختطاف  استادانو  استرالیایي  او

 جوړه  غوغا  یې  کې  رسنیو  ټولنیزه  په  او  پارولې  یې  غوسه   سخته  خلکو د  چې  وژنه  ملګرو  افغاني  د  هغه  د  او  ناکامورا
 .ده کړې

 

 کې ختیځ په افغانستان د چې کړ اړ ته  دې  کار، کې کمپونو  په مهاجرینو افغان د  خو و؛ جاپان د اصالا  ناکامورا ډاکټر
 ځپلي وچکالي  کې، څنګ په سیند مست د کنړ د چې کېږدي ټکی پای د ته رنځ انسانانو زره لسګونه  هغه   د او  میشت

 ! موندالی شي نه ډوډۍ پوره پاره له خوراک د او
 

 داسې او کړ وقف ته خلکو افغانستان د عمر نیم خپل مراد، کاکا  وینا په ننګرهاریانو د یا ناکامورا تیستو ډاکټر هو!
 .لیدلې وې نه اوبه روانې یې هیڅکله چې ورسولې اوبه یې ته سیمو

 

 د یې، توګه په انانس فني یو د او پرېښود یې کار طب د چې و مین فعال داسې انسانیت او انسان په ناکامورا ډاکټر
 وچکالۍ  د  یې  خلک  زره  لسګونه   په  او  کړه  خړوبه  یې  ځمکه  جریبه  زرګونه  په  ویستل،  کانالونه  څلور  څخه  سیند  له  کنړ
 !وژغورل ستونزو له قحطۍ او
 

 چې ځکه  کړی؛ دی نه جنایت دا ننګرهاریانو چې شته یقین بشپړ وواژه؟ چا  ناکامورا ډاکټر چې ده  دا پوښتنه اوس
 د استخباراتو د ملک ګاونډي د  کې، وطن په خلکو درنو همدې  د ناکامورا خو  و؛ کړی کار ډېر ته دوی ناکامورا

 ښکاره او پټو د دپردیو چې غاصبین او  غله هغه شو. ووژل ډزو په غلو او غاصبینو ښکاره د  ځمکو د ګوډاګیانو،
 سیزالی اور په وطن ټول پاره له ګټو خپلو د او شوي بدل مافیا په کې، کلونو په واکمنئ د اسالم سیاسي او یرغلونو

 !شي
 

 . شو پوهیدالی سرچینو اصلي په وژونکو د ده د ولولو، خبرې څو ناکامورا د چې کله
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 ،ده برابره سره بیو له زرو  سرو او تیلو د هېوادونو عربي او وپا ار د بیه اوبو د افغانستان د
 

 ، شي رسوالی ته پای ناروغئ ډېرې او وزګارتیا  مدیریت، سم اوبو د افغانستان د
 

 !غواړي! نه افغانستان ودان  او سمسور یو پاکستان او
 

  د  دا ځکه نو کړي؛ بشپړ ارونهک پاته ده د او راشي ته ننګرهار جې کړی هوډ ملګری بل یو ناکامورا ډاکټر د اوس
 چې  ورنکړي  اجازه  او  وساتي  خوندي  شان  په  کسیو  د  سترګو  د  جاپانی  درېیم  دا  چې جوړېږي فرض  خلکو  د  ننګرهار
 د وخت یو چې کړي جوړ پیغور ته نامه ستر هغه خلکو د افغانستان د واسطه، په ګوډاګیانو خپلو د بیا  ملک ګاونډی

 !کېدل بلل خلک پآله میلمه ټولو تر نړۍ
 پای 
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