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فهیم امین

عکس العمل ها در قبال ترور جنرال عبدالرازق
حکومت از این ضایعه بزرگ به سادگی عبور کرده است
تیراندازی مرگبار هفتۀ گذشته که جان جنرال عبدالرازق ،قوماندان پولیس والیت قندهار را گرفت ،عکس العمل
هایی را در سطح کشور ،منطقه و جهان بر انگیخته است.
شماری از اعضای ائتالف بزرگ ملی و شماری از اعضای دیگر جریان های سیاسی ترور آقای رازق را یک
ضایعه بزرگ در حوزۀ سیاست کشور عنوان می کنند و می گویند حکومت تا اکنون توجه و تمکین خاصی به
این ضایعه بزرگ نکرده است.
محمدعارف کیانی ،عضو حزب محور مردم افغانستان روز شنبه ،بیست وهشتم میزان ،در گفت و گو با روزنامه
8صبح ،گفت اعتقاد ما این است که بنابر عدم تحمل رقیب در تیم ارگ و در عین حال پیوستن جنرال عبدالرازق
به گروه اپوزیسیون و از جانب دیگر عدم همکاری با حکومت در حصار کشی خط دیورند و تمکین نکردن به
خواستهای ارگ و تبانی نکردن به خواست های پاکستان موجب شد که تیم ارگ به گونۀ خاموشانه از این ضایعه
بزرگ عبور کنند.
شماری از اعضای ائتالف بزرگ ملی می گویند حکومت در مراسم خاک سپاری جنرال عبدالرازق نیز توجه
خاصی نکرده است .نورالرحمان اخالقی ،از اعضای ائتالف بزرگ ملی میگوید« :مراسم تدفینی که صورت
گرفت به شأن جنرال صاحب عبدالرازق نبوده و نیاز بود تشریفات خوبی برای این مراسم در نظر گرفته میشد».
آقای اخالقی افزود نیاز بود یک شرح الزم در مورد شهادتش ارایه میشد.
مسووالن وزارت امور داخله میگویند هیئتی برای بررسی این رویداد به والیت قندهار فرستاده شده و منتظر
نتایج کار آن هستند.
در همین حال ،ارگ ریاست جمهوری می گوید از کنار این موضوع به سادگی عبور نخواهیم کرد .شاه حسین
مرتضوی ،معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد گفت« :رئیس جمهور در آینده نزدیک به والیت قندهار
سفری خواهد داشت و مراسم فاتحه برای جنرال صاحب عبدالرازق در کابل نیز برگزار خواهد شد».
اعضای ائتالف بزرگ ملی همچنان گفته اند که قوماندان عبدالرازق از برخی از سیاستهای حکومت به خصوص
از تیم ارگ ناراضی بود و همین موجب شد که با ائتالف بزرگ ملی اعالم همکاری کند.
جنرال عبدالرازق ،قوماندان پولیس والیت قندهار پس از چاشت روز پنجشنبه ،بیست وششم میزان در تیراندازی
ای که پس از دیدارش با جنرال سکات میلر ،قوماندان مأموریت حمایت قاطع ناتو ،با مقام های محلی قندهار در
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داخل مقام والیت قندهار صورت گرفت ،نخست زخمی شد و سپس در شفاخانه جان باخت .در این رویداد در
کنار جنرال عبدالرازق ،جنرال عبدالمومن حسین خیل ،آمر امنیت قندهار نیز جان باخته است و والی قندهار
همراه با دو سرباز امریکایی و یک عضو نیروهای ائتالف زخمی شدهاند.
پس از این رویداد ،گروه طالبان مسئوولیت آن را پذیرفتند و ادعا کردهاند که هدف این حمله جنرال میلر و جنرال
عبدالرازق بوده است .سکات میلر ،قوماندان مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان ،اما این رویداد را حملۀ
افغانها بر افغانها خوانده است .جنرال میلرروز جمعه به رسانه ها گفته است که باورمند است که او (جنرال
میلر) هدف حمله روز پنجشنبه نبوده است.
عکس العملهای بیرونی
مایک پیمپو ،وزیر خارجۀ ایاالت متحده امریکا ،حمله بر قوماندان پولیس و برخی دیگر از مقام های قندهار را
محکوم کرده و با بازماندگان قربانیان این رویداد ،ابراز همدردی کرده است.
سفارت امریکا در کابل روز جمعه ،بیست وهفتم میزان ،با نشر خبرنامه ای نگاشته است که «ما همدردی مان
را با خانواده جنرال عبدالرازق و دیگر مقام های افغان که در این حمله کشته شده اند ،ابراز می کنیم و همین
گونه دو امریکایی و یک عضو ائتالف که در جریان حمله حاضر بودند و زخم برداشته اند ،برای آنان صحتمندی
عاجل را خواهانیم».
جیم متیس ،وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا ،در مورد این حمله گفته است که مأموریت نظامی این کشور در
افغانستان بدون تغییر ادامه می یابد .وزیر دفاع امریکا که جنرال رازق را از نزدیک میشناخت ،به روز جمعه
از مرگ او به عنوان «از دست دادن یک وطن پرست» یاد کرده است.
توماس روتیگ ،کارشناس شبکه «تحلیلگران افغانستان» در بارۀ جنرال رازق نگاشته است که نقش و اهمیت
او فراتر از فقط یک قوماندان پولیس در قندهار بوده .رازق ،مرد نیرومند در جنوب شرق افغانستان بود که
امریکاییها در راستای امنیت منطقه و در مبارزه علیه طالبان ،بسیار زیاد بر او تکیه داشتند .آقای روتیگ گفته
است« :به دشواری می توان برای او جانشینی یافت ،یک جانشین مناسب و بارز برای او وجود ندارد».
عکس العمل های منطقه ای
ناریندرا مودی ،نخست وزیر هند همچنان در یک پیام تویتری در پیوند به ترور جنرال رازق تأثر نشان داده و
نگاشته است« :من با شنیدن این حمله مرگ بار در قندهار شدیدا ً شوکه و اندوهگین شدم .هند این حمله را با شدید
ترین لحن محکوم می کند و در چنین وضعیتی با از دست دادن جانهای افغان ها به شمول رهبری والیت قندهار،
با برادران افغان خود در غم ،شریک هستیم».
از سویی هم ،عمران خان ،نخست وزیر پاکستان حمله بر قوماندان پولیس والیت قندهار را محکوم کرده است.
صدراعظم پاکستان گفته است که مردم و نیروهای امنیتی افغانستان به دلیل بی ثباتی و تهدید دشمنان صلح ،هزینۀ
سنگین پرداختند .اردوی پاکستان نیز رویداد قندهار را محکوم کرده و گفته است که از همه ابتکارات برای ختم
جنگ در افغانستان حمایت میکند .آصف غفور ،سخنگوی اردوی پاکستان ،با نشر پیامی در صفحۀ تویترش
برای تامین امنیت در افغانستان ابراز امیدواری کرده و امنیت افغانستان را برای ثبات و صلح در منطقه ضروری
خوانده است.
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اظهار نظر مقامهای پاکستانی در حالی مطرح می شود که بیشتر اتباع کشور در صفحات اجتماعیشان ،پاکستان
را عامل ترور جنرال عبدالرازق عنوان کرده اند .شماری زیادی از افغان ها که در شبکههای اجتماعی حضور
دارند ،به رسم اعتراض بر ترور قوماندان قندهار ،عکس او را به جای عکس خود شان گذاشتند و از ترورش
ابراز تاسف کردهاند.
جنرال عبدالرازق نیز بارها گفته بود که «پنجابیها» دشمن افغانستان اند و او در برابر آنان ایستادهگی خواهد
کرد.
عکس العمل طالبان
گروه طالبان مسوولیت تیراندازی مرگبار هفتۀ گذشته بر مقام والیت قندهار را برعهده گرفتها ند و با پخش خبر
نامه ای نگاشته اند که این حمله توسط یکی از افراد نفوذی آنان به نام «ابودجانه» انجام شده است.
شریف یفتلی ،رئیس ستاد ارتش روز پنجشنبه ،بیست و ششم میزان ،در نشست خبری در کابل تأیید کرده است
که جنرال رازق توسط «نفوذیهای تروریستان» کشته شده است .آقای یفتلی گفته است قوماندان پولیس و رئیس
امنیت والیت قندهار از سوی یکی از محافظان والی قندهار به نام «گلبدین» کشته شده اند .از سویی هم ،زلمی
ویسا ،والی قندهار در این رویداد شدیدا ً زخمی شده است.
جنرال عبدالرازق یکی از قوماندانان قدرتمند در جنوب افغانستان بود که با گماشته شدنش به عنوان قوماندان
پولیس قندهار در سال  ،13۹0امنیت این والیت بهبود یافت .او یکی از چهرههای قدرتمند ضد طالبان بود که به
نیروهایش دستور داده بود که «طالبان را زنده باز داشت نکنند».
جنرال عبدالرازق از این پیش ،بارها هدف حمله های انتحاری و انفجار قرار گرفته بود که از همۀ آنها جان
سالم به در برده بود.
عکس العمل برخی از سیاسیون کشور
محمدحنیف اتمر ،مشاور پیشین امنیت ملی که روز شنبه ،بیست وهشتم میزان ،در مراسم فاتحه جنرال عبدالرازق
در قندهار صحبت میکرد ،گفت« :آنان که جنرال صاحب رازق را به شهادت رسانده اند ،دشمنی ابدی افغان ها
را به گردن گرفته اند و تا ابد با نفرین ما روبه رو خواهند بود».
در همین حال ،عطامحمد نور ،والی پیشین بلخ در صفحه فیس بوکش نگاشته است« :باور ما این است که برخی
کن
مراجع حکومتی نه تنها توانایی رسیدگی به عوامل چنین رویدادها را ندارند که بیشتر در نقش جاده صاف ِ
چنین حوادث هم شناخته میشوند .اما همسنگران و دوستان جنرال عبدالرازق شهید ،خون پاک او را بی پاسخ
نخواهند گذاشت».
افزون بر آن ،امرهللا صالح و رحمتهللا نبیل ،رئیسان پیشین امنیت ملی ،جنرال رازق را «نماد راستین وطن
دوستی و شجاعت» و «فرزند راستین و ستون ثبات کشور» عنوان کرده اند.
از سویی هم رئیس جمهور غنی ترور قوماندان قندهار را «رویداد درد ناک» و رئیس اجرایی کشور ترور
جنرال عبدالرازق را «رویداد جبران ناپذیر» خواندهاند.
در پی ترور جنرال عبدالرازق ،ارگ ریاست جمهوری روز جمعه ،بیست وهفتم میزان ،با پخش خبرنامه ای
نگاشته است که انتخابات پارلمانی در والیت قندهار بنا بر خواست مردم قندهار و پیشنهاد کمیسیون انتخابات
برای یک هفته به تاخیر انداخته شده است .پیکر جنرال عبدالرازق روز جمعه ،بیستوهفتم میزان ،در پارک
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خرقه شریف واقع در شهر قندهار به خاک سپرده شد .رئیس جمهور غنی پس از ترور جنرال رازق ،رتبۀ ستر
پاسوالی را برایش منظور کرد.
پایان
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