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حفیظ ا خالد

داکترناکامورا
داکتر تیتسو ناکامورا شهروند جاپان و افغانستان در  ۱۵سپتامبرسال  ۱۹۴۶در شهر فوکوک::ا واق::ع
شمال جاپ::ان متول::د گردی::د ،وی تحص::یلت ابت::دایه و متوس::ط خویش::را درزادگ::اه خ::ویش و تحص::یلت
عالی خویش::را در رش::ته ط::ب در پوهنت::ون کیوش::و در س::ال  ۱۹۷۳ب::ه پای::ان رس::انید ،داک::تر ناک::امورا
برای اولین بار در سال  ۱۹۸۴بحیث رضاکار با یک موسسه خیریه طبی جاپانی در پیشاور پاکستان
بکارآغازنمود ،موسسه متذکره برای مهاجرین افغان که بعلت جنگها درافغانس::تان ب::ه آنج::ا مه::اجرت
نموده بودند خدمات صحی ارائه مینمود  ،آقای ناکامورا به مدت شس سال درآنج::ا مص::روف خ::دمت
صحی به مهاجرین افغان بود.
در س::ال  ۱۹۹۱داک::تر ناک::امورا ب::ه ولی::ت ننگرهارآم::ده ودرآنج::ا ب::ا اح::داث چن::دین کلینی::ک ص::حی
مصروف خدمات صحی به م::ردم آنج::ا گردی::د ،وی ب::ه ای::ن ن::تیجه رس::ید ک::ه س::وء تغ::ذیه عام::ل بیش::تر
ام::راض در آن س::احه ب::وده ،ل::ذا وی س::عی نم::ود فع::الیت ه::ای خویش::را درس::احه زراع::ت مخصوص::آ
اعمار کانال ها متمرکز نماید.
در س::ال  ۲۰۰۰در اث::ر خشکس::الی و نب::ود آب آش::امیدنی ص::حی در آن من::اطق تع::داد زی::اد ازم::ردم
بخ خصوص اطفال به سوء هاضمه مبتل گردید ،داکترناکاموراعقیده داشت که احداث یک کانال میتواند
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مفیدتر از صد کارمند صحی باشد ،در یک شفاخانه یکی دو مریض قریه تداوی میگردد ول::ی اح::داث
یک کانال برای همه اهالی قریه مفید بوده.
بع::د از س::ال  ۲۰۰۳داکترناک::امورا ت::وجه خویش::را بیش::تربه اح::دات کان::ال ه::ای آبی::اری و بن::د ه::ای
آبگردان معطوف نمود ،از جمله خدمات شایان توجه داکتر ناکامورا به اهالی آن مناطق احداث کان::ال
خی::وه و کان::ال مرواری::د بردری::ای کنراس::ت ک::ه در ح::دود  ۲۵کیل::و م::تر ط::ول داش::ته و س::احه وس::یع
اراضی را آبیاری می نماید  ،وی درساختمان این کان::ال ه::ا از اح::داث ی::ک کان::ال  ۲۰۰س::ال قب::ل در
زادگاه خویش فوکوکا الهام گرفته بود.
داکتر ناکامورا  ۸کانال  ۱۱بند آبگردان دیگر رانیز درآنجا اعمار و یا بازسازی نمود که با اح::داث
این کانال ها بیش از ۱۶۰۰۰هکتارزمین تحت آب آمده و ش::ش ص::د هزارنفرازس::اکنین آن من::اطق از
آن مس::تفید گردی::ده .بعقی::ده داک::تر ناک::امورا " تان::ک و تفن::گ مش::کلت م::ردم را ح::ل ن::ه نم::وده بلک::ه
زراع::ت س::نگ ته::داب احی::ای افغانس::تان ب::وده"  ،داک::تر ناک::امورا بخاطرخ::دمت ب::ه اه::الی آنج::ا ک::ه
خشکسالی های متواتر سیستم زراعت و ابیاری آنها را بکلی ن::ابود نم::وده ب::ود ،زن::دگی خویش::ر وق::ف
نم::وده  ،وی در گرم::ی و س::ردی ،آفت::اب و ب::اران همیش::ه از ی::ک ولس::والی ب::ه ولس::والی دیگ::ر ب::رای
بازدید از پروژه های آبیاری خویش درسفر بود ،او با اهالی منطقه آنقدر خ::و گرفت::ه ب::ود ک::ه در آنج::ا
به "کاکا مراد" مشهور شده ،وی با اهالی به زب::ان خ::ود ش::ان ص::حبت و نظ::رات و مش::کلت آنه::ا را
می شنید.
ولی با درد و دریغ که دشمنان کشورو استخبارات کشور همسایه نتوانست ای::ن انس::ان بشردوس::ت و
خدمتگذار را تحمل نماید ،احداث کانال های آبیاری بر دریای کنرحاکمان کشور همسایه ما را دس::ت
وپ::اچه نم::وده چ::ون آنه::ا از س::الها بدینس::و ب::ه اس::تفاده از آبه::ا و من::ابع طبع::ی کش::ورما ع::ادت نم::وده،
وپ::روژه ه::ای ع::ام المنفع::ه داک::تر ناک::امورا را س::دی در ای::ن راه ش::مرده ،بتار خی :خ  ۴دس::امبر ۲۰۱۹
داک::تر ناک::امورا ای::ن انس::ان واقع::ی وخدمتگ::ذارمردم م::ا را ب::ا دری::ور و مح::افظین وی دری::ک حمل::ه
تروریستی ظالمانه بقتل رسانیده تا باشد چند س::ال دیگ::ری نی::ز از آبه::ای کش::ور م::ا ب::ی مهاب::ا اس::تفاده
نمایند.
و در این میان آنچه مایه تآسف است سکوت مس::ئولین کش::ور م::ا در براب::ر ای::ن جن::ایت نابخش::ودنی
است ،اینبارنیز مقامات مربوطه صرف با ابراز تسلیت به خ::انواده داک::تر ناک::امورا و ایج::اد کمیس::یون
تحقیق بسنده نموده و ازآن وق::ت ت::ان کن::ون خ::بری از ن::تیجه تحقی::ق در زمین::ه ب::ه گ::وش ن::ه رس::یده ب::ه
گمان اغلب این دوسیه نیز مانن::د ده ه::ا دوس::یه دیگ::ر ب::ه ت::اق نیس::ان س::پرده ش::د ،درهی::چ کش::ور دیگ::ر
جهان به همچو حوادث تروریستی تا این حد به بی تفاوتی برخورد نمی نمایند.لطفأ در زمین::ه ص::رف
به دو مثال توجه نمائید:
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با سپری شدن  ۱۲سال از حادثه تروریستی ممبی مقامات هندی پیگیری عاملین و سازمان دهندگان
آن حادثه تروریستی را که در داخل پاکستان سازماندهی گردیده بود رها نه نموده و موض::وع را ت::ا
سازمان ملل نیزکشانید.
کشورامارات متحده عربی بعد ازسه سال تحقیق وقتی پی برد که در عقب حادثه تروریستی قن::دهار
در سال  ۲۰۱۷که در آن برعلوه مقامات محلی چند دیپلومات اماراتی نی::ز ج::ان خ::ویش را از دس::ت
داد ،آی ای::س آی و ش::بکه حق::انی ق::رار دارد ،ازآنکش::ور توض::یح خواس::ته چ::ون ج::واب قن::اعت بخ::ش
گرفته نتوانس::ت در رواب::ط خ::ویش ب::ا آنکش::ور تجدی::د نظ::ر نم::ود ،در ح::ال حاض::رآن دو کش::ور س::رد
ترین روابط را طی پنجاه سال اخیرتجرب::ه م::ی نماین::د ب::ه همی::ن من::وال مث::ال ه::ای دیگ::ری نی::ز وج::ود
دارد که کشورها روابط تروریستی را که در آن اتباع آنکشورجان خویشرا از دست داده اند ت::ا س::الها
پیگیری نموده اند.
در م::ورد ح::ادثه تروریس::تی  ۴دسامبرس::ال  ۲۰۱۹و س::وء قص::د بج::ان داک::تر ناک::امورا لزم اس::ت
مقام::ات کش::ورما پیگی::ری ای::ن ح::ادثه را ره::ا ن::ه نم::وده داک::تر ناک::امورا ی::ک شخص::یت بی::ن املل::ی و
بشردوست بوده ،در صورتیکه مقامات کشور ما این موضوع را به محاکم بین المللی بکش::انند بی::دون
شک جاپان ،سازمان ملل و اتحادیه اروپا نی::ز از آن حم::ایت خواه::د نم::ود ،ش::واهد و اس::ناد غی::ر قاب::ل
انکار از دخیل بودن سازمان استخباراتی پاکستان در ترور داکتر ناکامورا وجود دارد ،طالب::ان وهی::چ
گروه دیگری تا کنون مسئولیت این حادثه تروریستی را نه پذیرفته اند همین چن::د روز قب::ل ف::ردی ک::ه
هنگام قتل داکتر ناکامورا آمرجنائی ولیت ننگرهار بود دریک::ی از ش::بکه ه::ای اجتم::اعی اعلم نم::ود
که وی اسنادی بدست دارد که ثابت می نماید داکتر ناکامورا دربدل دریافت چند صد هزار کلدارازآن
طرف سرحد به قتل رسیده است.
اگردولت توانائی پیشبرد این موضوع را در محاکم نداشته ،کمسیون حق::وق بشرافغانس::تان ،گ::روه
های مدنی و حمایت ازقربانیان جنگ و یا حتی افراد حقوقی ب::ه نماین::دگی از خ::انواده داک::تر ناک::امورا
این قضیه را پیگیری نموده .
در برابرآنهمه خودگذری های داکتر ناک::امورا ب::ی انص::افی بزرگ::ی خواه::د ب::ود اگ::ر دول::ت و م::ردم
افغانستان درمقابل قاتلین وی س::کوت اختی::ار نمای::د ،ح::تی اگرس::ازمان دهن::دگان قت::ل به::ای عم::ل ش::نیع
خویشرا نه پردازند ،با نشرگزارش های آن در سطح وسیع ،چهره اصلی آن سازمان به مردم جه:::ان
آش::کاروجنایتکارانیکه در عق::ب ای::ن عم::ل ش::نیع و ض::د بش::ری ق::رار داش::ته تح::ت فش::ار افکارع::امه
قرارگرفت:::ه ش:::اید درآین:::ده ازانج:::ام همچ:::و جنای:::ات ت:::ا ح:::دی خ:::ود داری نمای:::د در غی:::رآن وق:::تی در
برابرارتک::اب همچ::و جنای::اتی ش::نیع هیچگ::ونه  ،بازخواس::تی وج::ود نداش::ته باش::د وآن حلق::ه جنایتک::ار
بیدون پرداخت کوچکترین هزینه وب::ازپرس ،ب::ه س::ادگی ق::ادربه انج::ام هرجن::ایت علی::ه م::ردم م::ا باش::د
بیدون شک سلسله ترورشخصیت های ملی و خدمتگذار کشورماهمچنان ادامه خواهد داشت.
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