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 ین یادتلد لومړۍ ډاکټر ناکامورا  االصله افغان جاپانيبشرپال  افسانوي
 

ناکامورا د جاپان او افغان تېڅو جاپانې ډاکټر ستر بشرپال 
د ، همتفاسم ترمنځ د  بشرپالنې او د ولسونوولسونو ترمنځ د 

 هیوه سترملګرتیا د او ګلوۍ رورود خیر ښیګېڼې چارې، 
 . دهعالي اړیکه ټیڼګه کړي تاریخي  بیساري

یاد ډیرې ه ډاکټر ناکامورا د مرګ ورسته د هغه پجاپاني د 
د هغه  شول،ونومول یې مډالونه شوې، په نوم ترسره غونډې 

 ېډوکومنټري فلمونه جوړ شول او پر ژوند یې څیړنیز په اړه
 دانی ډاکټر په ریښتېنې مانا سره پجا شوې.ولیکلي لیکنې 

افغانستان او افغانانو یو صادق او ریښتېنی خدمتګار و. هغه 
د  ولوهیواد واو غمجن وخپل ګل وطن جاپان زموږ د خوار

 . و ليودابادۍ او ښیرازۍ لپاره بریښ
و په کیسو او افسانکیسه انسان ستر بشرپال داسي  یو موږ د

د په هیوا د هغو خلکو کار کولو،کلونه کلونه انسانانو د ښه ژوند لپاره بې وزلو  د، چې هغه د هغو هوکې اوریدلي 
کې  په هیوادراهیسې  لویشتو کلونوڅګړو له امله د ججنګ د کار کولو، چې دوی خپله خپل ګران وطن ورانولو، کې 

 .بهیدلسیالبونه ډک وینو  د
رڅ کې په ت سمواد ځانګړو مرپه خپل کاري دفتر کې کې په ښار توکیو  د جاپان د ېبآشینزو وزیر  لومړۍ د جاپان

ر له امله د جاپان امپراتور تبشرپالنې دې بیساري  دیو او غمجني لور ته ته  ناکوناکا مورا کونډې میرمنې  ډاکټر د
کې لمر د خټلو په حال کې د  نښاندولتي د سرو زرو په دغه عالي و، کړور ډالۍ مډال ټولو لرغوني تاریخي مهم 

 ۍډال همک ییو ستاینل لور تهاو  ناکامورا میرمند لومړۍ وزېر  د جاپان. هممهاله لیدل کیږي کېوړانکو په سروزو 
  و.کړ

د جاپان لومړی وزیر شینزو آبې په ستاینلیک کې ورته لیکلي وه، چې تاسو د جاپان او افغانستان ترمنځ دوستانه 
 مرستې ترسره کړي دي.  اموړپتاسو د بشري مرستو او نړیوالي همکاري پراختیا کې د  اړیکې ژورې کړی دي.

ښار  هپپه ختیځ والیت د جالل اباد افغانستان د ناکامورا  جاپانې ډاکټرکلن  73 نېټه کال د دسمبر په څلورمه ۲۰۱۹د 
مالومو نالور څد سره  همکارانو د پېنځو نورو افغانړک کې سه عمومي پکې لومړۍ ناحیه کمپونو ته نږدې سیمه کې 

برید  غلچکيدغه  ووژل شو. د ګولیو په ډزو کې موټر کېډاډسن په خپل په ډیره ناځوانې سره وسله والو کسانو لخوا 
ورا د ناکام ټېڅوډاکتر و افغانان ووژل شول. څ انی ډاکټر اوپجاپه ترڅ کې یو پالن شوي ترهګریزه برید وه، چې 

د جاپان د ې په افغانستان ک مشر و. ندویه ټولنېمرست یښور کایکې د میشت د پفوکوکا  بهجاپان په سویل لویدیځ کې 
  .ووروان راهیسې  کلونو له کلونوکارونه  وپې ام اس بنسټ د خیرښیګڼې چار

ه شاخوا پ ټد رستورانکې موټرو بریدګرو په دوه  ؛یو عیني شاهید وایې :برید څنګه پیښ شوغلچکي دغه وژونکې 
ید بروسله وال هغه  پراکامورا موټر رانږدې شو، بریدګرو د دواړو خواو څخه نکې د برید لپاره والړ ول، کله چې د 

د هغه شو،  ووژلکس چې لومړی  کې ګولیو په اوروکړي، داسي مالومیده، چې د ورباندې پیل کړ او ډزې یې 
کړي، چې په برید کې نور څه پیښ روښانه  څو ،دليتوانینه دی  لیدوشاهد نور په  عینيدغه ناکامورا ساتونکی و، 

. د ي دي. هغه یوازې د کولیو ډزې او غږونه اوریدلو يړخوندي کځان ټ کې نشول، ځکه هغه سمدستي په رسټورا
زموږ کار پای ته ورسیدو. برید ګر د پیښې له سیمې څخه په ټیښته بریالي  ې، چکويدزو په پای کې یوه برید ګر غږ 

ه وه، نهم خپل مخ پوښلی خو سړی  ه برېدګریو ان چې ،ولواحساس کډیر ډاډمن دومره و ځانونه بریدګرښایې . کیږي
 اغوستي وې. هم ترهګري ډلې افغاني جامې  غېد

ارلي څالرې راتګ مینو د ناکامورا د تګ راسي بریښې، چې مججنایې ترهګریزه برید راپور پر بنسټ، دبل د یوه 
او د هغه وژنې پالن یې مخکې له مخکې پالن کړي وه. ناکامورا په ریښتیا سره په ټټر کې تر دوه  وې ېلپیژنداو 
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 . هغه تر دېکیږيوړل  ته جالل اباد کې یوه روغتونسمدستي ګولیو لګیدو ورسته ال ژوندي پاتې شوي و، هغه 
 بل یو ته کابلکله چې هغه له دې روغتون څخه د نورو درملنو لپاره  .وهم او په خپل هوښ کې  وال ژوندی  هلمها

مړ شو. نور د زور ټپونو له امله ساه ورکړه او چې ال کې و، حپه  ، هغه د لیږدولوکیدویږدولته لروغتون مجهز 
 پېنځه افغانان هم د برید پر مهال یا لږ ورسته وژلي شوي دي. 

چکي وژونکې برید تر شاه د چا الس و. څنګه تر دې دمه لتر وسمهاله دا مالومه نه ده، چې د دې ظالمانه وحشي غ
لیت هیچاه په غاړه ده، چې د دې وژنې مسوونه یا دا یوه عجیبه قضیه آپه دې وژنه باندې اعتراف نه دی کړي  ههیچا

 پوښتنه ده ؟ یوه او  یوه غیرمعمولي خبره دهپه خپله  دا ي،لنه دی اخیست
دي. اٍکثریت ننګرهاریان په دې  په سیمه کې د طالبانو ډلې په دې ترهګریزه برید کې هر ډول الس لرل رد کړي

ډلو لخوا په نښه کړل شوي دی. په سیمه له امله د سخټدریدځو  نوباور دي، چې جاپانی ډاکټر د هغه د پرمختیایې کارو
 کې د داعیش ډله او نورې حکومت ضد ډلې هم ډیرې فعالې دي.

 غمد ردونکې دیو لوی بشرپالنې په تاریخ کې ګرده نړۍ کې د  پهد جاپانې ډاکټر مړینه په ټول لر او بر افغانستان او 
پیژندل شویو سیاسي یو شمیر په نړی کې المل شو. او غمرازۍ  ۍوږخخواد بشري حقونو د فعاالنو د او و  خبر

  ي دي.کړبیان  پیغامونه ۍاو غمرراز ۍینشخوا دخپل  وشخصیتونچارواکو او د بشري حقونو فعالو 
 .و د اسیا د نوبل جایزې ګټونکې ډاکټر ټېڅو ناکامورا

 

د  طبي خدماتو وسوله ییزد د جاپان  . همدرارنګهناکامورا په خپله د پیښور کای جاپاني مرستندویه بنسټ غړی وه
  .سرویس مشر هم و

د اسیایې نوبول جایزې په نامه پیژندل چې دا جایزه جایزه  Ramon Magsaysay Awardکال هغه د  2003په 
بې مرستې طاو د اوږدې مودې  ونوکاربشري پرمختیایې ته په سیمه کې د اوږدې مودې  ناکاموراکیږي. دا جایزه 

 له املهمرسته کولو  د افغانانو سره د پیلو اوکال د وچکالۍ ورسته د اوبو لګولو پروژې  2000په ترسرکولو او 
 .دهکړل شوي رو
 

او سوکالۍ په برخو کې نه  ۍد اوبو د مدیریت او د افغانانو د ښیرازجاپانی ډاکټر ډیره موده په افغانستان کې 
انستان د افغنږدې شل کاله  ناکاموراډاکټر همدارنګه دي. خدمتونه ترسره کړي او روغتیایي پرمختیایې هیریدونکي 

 . دهي لکې فعاله برخه اخیست ود نیالګیو په کینولو پروژدارۍ او غد روغتیا، اوبو لګولو، باکې  په ختیځو سیمو
ده،  ینهمړکونډه نوکو ناکامورا وایې، چې د هغې د میړه مړینه په ریښتینې مانا سره خواشینونکې او مایوسه کونکي 

وره زرغونې ځمکې ن الکې زه هیله لرم، چې افغانستان  ٬دفتر کې خبریاالنو ته وویل، هخو هغې د لومړی وزېر پ
 رامنځ ته شي. 

 دپه مراسمو کې  ۍغمرازمړینې دپالنونه او چارې باید دوام ولري. ناکامورا لور آغلې اکیکو د خپل پالر د د هغه 
هڅوي، نوره  الموږ مو تر السه کړو، هغه لیک د تسلیت یا خواخوږۍ بنسټ د پیښور کای  ٬٬وویل. پر مهال ګډون

ده، هم الر او زموږ د کورنۍ هیله پخپلو عملیاتو ته دوام ورکړو. دا زما د هم څو موږ د ناکامورا تر مرک ورسته 
 . ٬٬دوام ولرياید چې دا الر ب

 شي.  ه توګه ترسرهبشپړپه پروژې پرمختیایې ونه او پالنارمانونه، غواړي څو د کاکا مراد نیمګړي  انټول افغاننن 

  The Order oft he Rising Sun (旭日章, Kyokujitsu-shō سرو زرو وړانګو جایزهلمر د د ختونکی 

 ،روستکې د خو ورو برن او یکوړپه نړیوالو اچې څلورمه جایزه ده،  یوه څخهجایزو نړیوالو و غوره شویو ږشپهغو د 
 ورکول کیږي. ه کولو ورسته تر السبریاوو خدمتونو او بیسارو 

عالي دغه وي ده او ش سپارښتنه جوړهپه مېجې ښاغلی اکال کې د جاپان امپراتور   1875دغه جایزه په د ځالنده لمر 
 شخصیت ته ډالۍ کیږي.  بشرپال سترعالي داسي یو لخوا مشر اپان حکومتجمډال په لومړي ځل د دولتي 

لصله جاپاني اشخیصت و. هغه یو بشردوسته نړیوال کچ یو پیژندل شوي  رماتو له امله پناکامورا د خپلو بشري خد
هغه زموږ د خلکو سره د سم پوهاوي . لجوړ کړنه نه او مسجدونوروغتوافغانانو ته او غریبو خوارو هغه افغان و. 

 هغه په پښتو ژبه روانې خبرې کولې. ،هلپاره پښتو ژبه زده کړ
یو و اتابعیت افتخاري د هغه خدماتو ته به کتو سره د افغانستان لخوا کال د ولسمشر اشرف غني حکومت   2018په 

ټر کډاویلو. ځکه جاپاني مراد  اکټر ناکامورا ته له دې امله کاکاډافغانانو . شوي و ړلککې ور ورته ډالۍدولتي مډال 
لس کاله په افغانستان کې پر پیس د اخته ناروغانو درملنه هغه .ي وناکامورا د زرګونو افغانانو ژوند ته بدلون ورکړ

 . وهکړي هم ترسره 
چې  هغه غوښتل ،پالنونو څخه خبر شوي و وورستید اوبو دښمنان د ناکامورا افغانانو د د په ګاوند کې د افغانستان 

 ال پراخ کړي. هغه  د مورواریدو کانال بیا ورغوي او د خلکو او د وخت اړتیاوو ته په کتو سره کړل شويجوړ
له کونړ سیند  ،لري اوبهکې کیلو متره په اوږدوالي  27 چېڅخه  کانال له مورواریدود  وړاندېډاکټر ناکامورا پېنځلس کاله 

 ون ښکلې ژوند لپاره مبارزه کوله.، اوبه ژوند دی، هغه د افغانانو زرغوې اړولي اوبه لوړو او وچو ځمکو ته
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 تلین په ځانګړو مراسمو کې لمانځي.لومړۍ ډاکټر تیڅو ناکامورا د نن افغانانو یو ځل بیا 
 ملګری و.  او ریښتنی ناکامورا د افغانانو د سختو ورځو یو بیساری کلک ډاکټر

 روح یې دې او یاد دې تل وي 
 

 پای
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