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 !رازقجنرال ترور منطقی  ۀتیجن
 

 

ازد س ها و راه حق، جنرال عبدالرازق ثابت می منافع و مصالح افغان ۀملی و مدافع سر سپرد ۀترور شخصیت برازند

ده شنیز برای کشتن جنرال رازق تنظیم و سازمان دهی قبلی در قندهار  ۀور و کشته شدن سفیر قطری در دسیسکه تر

جلسه خارج شده بود و قربانی تصادفاً برای ادای نماز خواندن از  بود، ولی جنرال رازق در آن مرتبه قبل از انفجار

 .آن دسیسه و جنایت سفیر قطری و دیګران شدند

ش کرده بارها تال یبه قتل و کشته شدن جنرال رازق ک ګیریم که کنیم و متعاقباً نتیجه می مطرح میرا ال ؤساین حال 

 اول بود؟  ۀقدم کی عالقمند و خواهان آن در بود و

 بیشتلویزیونی،  ۀقرار اظهارات خودش در یک مصاحب جواب کامالً واضح و صریح است که در قدم اول پاکستان

 .به صورت مستقیم تالش ناکام کرده بودند از چارده مرتبه

اتل و سازمانده این ترور و دهشت ما باید بدانند که ققطر، حاکمیت افغانی و مردم رساند که حکومات امریکا،  این می 

 خویش در جریان قرار داده باشد.  ۀست جانب امریکایی را ازین برنامپاکستان است که حتمی نی .یآ .اس .یآ

روریزم خود ترور و دهشت ایجاد یجهانی در مبارزه با ت ۀعر جنباندن با جامدهه در پهلوی سپاکستان در طول چار 

 تمویل و صادر کرده و به پرچون فروشی نیز پرداخته. کرده، آنرا 

پاکستان بدون شک در پهلوی اجندای جهانی، اجندای به خصوص خود را که ضد افغانستان، ضد هند و کسب هژمونی 

 منطقوی است به پیش برده و تاحدی موفق هم است. 

ست یو جهان تا حال صرف و صرف در ل جنایات مرتکب شده علیه انسانیت در پاکستان، افغانستان، منطقه با تمام

 خاکستری متخلفین شامل شده. 

داند اما منطق سخن و با وجود ارتکاب جرایم ضد بشر و باز هم  صرف  پالیسی حاکمیت کابل این را موفقیت خود می

 ین را موفقیت پالیسی های پاکستان میدانم و است. است خاکستری، یدر ل
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کمیت های حا ین هم به اساس محاسبات دقیق، پاکستان عمدتاً در اثر تالشست خاکستری متخلفیعالوه برین در آن ل

ترور ان جنرال رازق را در آن منطقه مصون که جنرال قهرم کسی هند شامل شده است.  اما مسلم این است که آن

  .نیز از تیر رس اش خارج نبود  توانست به یقین جنرال میلر کرده می

عالقمندی طالب باشد، چنانچه نطاق آن از قرار ګاه پنجاب این حمله و کشتن جنرال ال درین است، اګر این کار و ؤس

 .درا نیز در مقابلش و در کشتنش درین فرصت استخاره نمی کر رازق را متقبل شد به یقین که رسماً جانب امریکایی

مدی از به صورت عمنطق کامل سخن نشان میدهد که قتل سفیر قطری به صورت غیر عمدی و قتل جنرال رازق 

  .پاکستان است .یآ .اس .یآیک مرجع صورت ګرفته و آن 

آقای میلر درین امکان به نحوی نمایش قدرت جانب پاکستانی و تخویف جانب امریکایی کشتن لطف جانب پاکستانی به ن

  .از جانب پاکستان نیز است

ترساندن ها، تطمیع ها و به صورت واضح سیاست  احتیاط مقامات افغانی در افاده های سرحد، خط دیورند تأثیرات این

 تخویف و تطمیع پاکستانی نیز است. 

آیي سیاست های استکبار پاکستانی در افاده های اخیر مشاور امنیتی جناب رئیس جمهور افغانستان به این سلسله کار

تأثیر چنین حاالت ترس و تحت « رابطه شهادت و ترور جنرال رازق به جانب پاکستانی بودن عدم واضح»مانند 

 .تطمیع صورت گرفته است

د افغان اولس د شرف ړېواله مرسته افغانانو او افغان اولس بله ن دا هم ور اضافه کول غواړم چې هغه امریکایی او یا

 او معاوزې په بیه منوط او مشروطوي لکه څنګه چېیخي افتخاراتو د توهین او تحقیر او د آبرو، د عزت او د تار

ډول دې دغه سناتور تاریخ ولولي چې سخت به نو په یقیني  امریکایی سناتور په دې ورستیو کې تأکید کړای دی،

 و پښیمانه شي. هغه سناتور  دې د افغان ملت او پښتون تاریخ ولولي. دوی دې ټول پښتانه او افغانان چې ددوی شا

ب دا خو دي، د ټول افغان اولس سره نه پرتله کوي. دوی به او جاسوس ئنوهي، چاپلوسي او تملق کوي، خا کۍخوا ل

قبر ته یوسي او قبرو ته وړای دی. د دوی هڅه د شاه شجاعي اعمالو ه د افغان اولس عزت معامله کړي، او خیال چ

ره افتضاح س او یا د عملي کولو هڅه او یا اقدامذن په یقین دله هغه نه د بدې دسیسې تحمیل او قبولولو  تکرار او یا

  !شتهکړي او دې کې هیڅ شک او تردید نمواجه شي. زمان به دا ثابته 

لري که نه سخت او نا وخته به پښیمانه او تاریخي افتضاح به یې نصیب نن دې زما دا پاس ارزونه کې شک ښمناد

 .شي

  .ه خالصه کړه، انتخاب ددوی دیما پرې غاړ  .ډو به ورته سنګر او د ګورستان برخه شيهره کوڅه او هر کن
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