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 !هم جنایت آفریدندطالبان باز
 

ندهار به شهادت رسیده است و چند افغان دیگر مجروح شده ک ۀدر یک حمله در کندهار جنرال رازق قوماندان امنی

اند. قرار معلوم این درگیری  مریکایی نیز به شدت مجروج شدهاو دو سرباز  اند. گفته می شود والی، رئیس امنیت

یس امنیت و جنرال سکات میلر ئجنرال مٔومن حسین خیل ر ،کندهار ور جنرال زلمی ویسا والیضجلسه با ح در یک

 امریکایی و همکارانش که به ارتباط انتخابات روز شنبه دایر شده بود صورت گرفته.

  سالمت برده اند. ه ها از این حمله جان ب جنرال میلر و سایر امریکایی

رش طرف هلیکوپته به گفتهٔ رسانه ها حمله توسط بادیگارد والی از عقب و زمانیکه رهبران والیتی جنرال میلر را ب

 کردند انجام یافته است.  بدرقه می

 های زیادی در اطراف این واقعه بخصوص کشته شدن جنرال الؤس ولیت حمله را به عهده گرفته اند.ؤطالبان مس

  ت!خلق شده اس سالمت بردن جنراالن امریکاییه افغان و جان ب های

اش به  م( در سپین بولدک تولد یافت. او سپس همراه خانواده۱۹۷۹) ۱۳۵۸عبدالرازق معروف به جنرال رازق در 

 کرد.  م( یعنی آغاز حکومت کرزی در کویتۀ پاکستان دکانداری می۲۰۰۱) ۱۳۸۰کویتۀ پاکستان مهاجرت کرد و تا 

م طالبان در سپین بولدک ظاهر شدند، پدر جنرال رازق را کشته و کاکای جنرال رازق یعنی ۱۹۹۴وقتی در سال 

 ندان منصور را از میلۀ یک تانک به دار آویختند. اقوم

م در زمان حامد کرزئ وارد نیروهای امنیتی افغانستان شد و طی دو دوره قوماندانی پولیس ۲۰۰۱سال رازق در 

 .های امن تبدیل کرد ندهار را به یکی از والیتقندهار، ق

 اس آی بود.  یو نفوذ آ داعش  - جنرال رازق سمبول مقاومت ملت در مقابل طالب

های سیاسی غیر مسلکی او بودم اما نقش او  های او از حکومت مرکزی و مخالف فعالیت من با آنکه منتقد نافرمانی

 طالب را باید شکست داد. شرکت در انتخابات کنم.  طالبان در قندهار ستایش میرا در تأمین ثبات و جلوگیری از نفوذ 

انواده و خه وسیله ب طالبان در مخالفت با آن است. بدین نۀکارا و انجام پیروزمندانه انتخابات شکست کمپاین جنایت

 !باد ان شاد و یادشان گرامیمگساري نموده روح کشته شدگغتلویزیون ملي نیز ابراز تسلیت و گان فلمبرداِر بازماند
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