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 !اکامورانس  یقاآجناب 
 .را بداند میصدا یمحتوا گرید یبجز خودت کس خواهمیکه نم یدانیکه م دانمیو م یشنو یمرا م یکه صدا دانمیم

پس  یبودیافزوده شود مسلّماً آن شئ خودت م یتیگ ۀبر عجائِب هفت گان زیکه شئ منقول ن بودیم نیقرار بر ا اگر
 !زمانه ۀعجوب یبشنو ا

 کی. جاپان رسندیبه نظر م زیجهات متما یاریاکثراً از سائر ملل و باشندگان سائر نقاط جهان از بس نانینش رهیجز
 .جهان یتمام کشور ها یبا سائر جزائر و حت زیاز هر نظر متما یعنیاست  رهیجز کیاز هر نظر  یاست ول رهیجز
 میشناس  یرا م  ۀری. ما جزدینما  یبودن م  ازین  یو ب  دنینوع تکبر و غرور و بخود بال  کی  دِ یتول  کهیمثل  ینینش  رهیجز

ما   یپاچه ها  نسویاز دو قرن بد  یول  میدارن  یقاره ا  یو حت  یو فرهنگ  ینوع اشتراک نژاد  چیکه با باشندگان شان ه
و پرچمدار   یخود شان داع  کهیبدور نگهداشته در حال  یتمدن بشر  ۀلما را به نحو از انحاء از قاف  ده،یرا گرفته و ژول

 .گرانی! دیگوئ بتیاز غ می. بگذردانندیم یانقالب صنعت یتمدن و حت ۀو گهوار
 نیزم یانسان رو اردیلیحاکم بر آن ِورد زباِن شش م یو مدن یو علم یو روح یاخالق  رِ یشما و اتمسف ۀریاّما جز و
محاط به ُخشکه (  یمنته میهست ئیاستثنا ۀریجز کی زیما ) ما ن ۀریجز خیهمچو تار زیشما ن ۀریجز خِ ی. تارباشدیم

 تیبودن و مؤقع رهیجز یول باشدیعالَم م یهاګاز رن بِ یو ُسرخ و زرد و سبز و ترک دیو سف اهیصفحات س یدارا
. شما دیداده و بر آن قدم بگذار صیرا تشخ شرفتیهم، راِه درسِت پ  یکه با پُشتکار پ دهیشما باعث گرد ائيیجغراف 
تان به کار  نیعشِق آتش نیو متأسفانه ا دیهست ریو عاشِق کار و تالش خسته ناپذ قیملت شائسته و ال کیواقعاً 

 یناش ریدر کاِر محوله، از تعداد مرگ و م یاحساِس ناکام نیاز کوچکتر ین ناشتا یباعث شده که تعداد خود خوش
ملِت   نیزنده است و آخر ایتا دن دیخورد. زنده خو باش یرقم م شتریب یعیو حوادث طب یماریو ب یکیاز حوادث تراف 

 .وداع خواهد نمود یکه با هست دیباش
 !ناکامورا یاّما اقا و
نمود   دنیزبان( شروع به جنب  لونیزباِن جاپان ) مجموعاً نود م  لونیزباِن افغان و شصت م  لونیم  یفقدان شما س  با

 .نوع تبصره ها ) عمدتاً توأم با غم و اندوه و تأسف( ابراز نمودند لونیو نود و پنج م
 :مطلب مهم کی اّما
 :که ندیبگو ای میگر بگوئبه خود ما پنداشته خواهد شد ا   نیبه شما و هم توه نیتوه هم

 !! ما را ببخشنکامورا
 .همچو تو فیبخصوص اشخاص با همت و شر میکش یو نه م میرا نه کشت یکس ما رایز

هولناک زده از تبار و از خاک و از کشور   تیجنا نیدست به ا کهی، آنهائ میشو یو کشته م میکشته شد زیما ن خود
 .میداشته باش ۀآرام و شرافتمندان یما زندگ خواهندیاند که نم یکسان یحرفه ا نیقاتل نیو ا ستیما ن
 !ناکامورا یاقا

نه فقط از  یدار فیمطمئناً ، روحاً در قلِب هر افغان و انسان آزاده تشر یول یندار فیما تشر نیجسماً در ب گرچه
تو با مردِم ما و   ۀخالصان یختگیبابت که اُنس و در هم آم نیاز ا شتریبلکه ب یبابت که تو مصدر خدمت شده ا نیا

و نفوذ و اِعمال   یبخاطر جاسوس گرید نانِ ینش رهینه مثِل جز ن پشتو و تکلِم آ نیریزبان ش یریادگی ۀزیهمچنان انگ
انسان دوستانه بوده که هر گز فراموش   ۀزیانگ کیتو کامالً  ۀزیبوده بلکه انگ یو استعمار یطانیش ینقشه ها

 .نخواهد شد
 مِ یناکامورا اقدام الزم بعمل آورده و در تحک  دیناتماِم فق  یپروژه ها  لِ یکه در تکم  میمردم و دولت جاپان انتظار دار  از

پان م جامحتریشگان نود ملیون مردم پ یتجنااعمال دستگیری  همچنان آرزو میرود با .کوشا باشند یهمکار ۀ ادام
لطفا ً در سراسر جهان متاثر اند تسکین خاطر بخشند .  جنایت نابخشودنی  و افغانستان را با جمیع انسانهای که ازین  

  .در راه گرفتاری جنایت پیشگان کمک کنید مردم مارا
 !نکهیآخر ا سخن

 .ازمندانیو ن  چارگانیب  دِ یاُم  یدوکان ها  بِ یو دالالِن تخر  انیبازار  یقربان  یباد ا  یمگرا  ادتیشاد و    روحت !نکامورا
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