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 04/23/2017     حمید انوری                                                                                               

 آیا ارتباطی بین عزل ضیاء مسعود، اخطار عطا محمد نور 

 بر قول اردوی دهدای مزار وجود دارد؟! و حمله
اگر بخواهیم "احمد ضیاء مسعود" را جدی بگیریم و اگر اعتراض و اخطار زرد و نارنجی عطا نور را هم 

جدی تلقی کنیم و اگر نمایشات نظامی اخیر والی خود مختار و مدام العمر مزار را در نظر داشته باشیم و اگر 

بعد از عزلش را تجزیه و تحلیل کنیم؛ به این نتیجه نزدیک خواهیم شد که حملۀ سخنان ناسنجیدۀ ضیاء مسعود 

جمعی انتحاری بر قول اردوی دهدادی مزار در چنان اوضاع و احوالی نمی تواند بی ارتباط به قضایای اخیر 

وف و کشتار وحشیانۀ نیروهای نظامی کشور و آنهم درست در زمانیکه آن نیروها در داخل قول اردو مصر

 نماز جمعه ساخته شده و خلع سالح اند، باشد.

قرار گزارشات متعدد و مختلف، مهاجمان با لباس نیروهای نظامی ملبس بوده و با رنجر های نیروهای نظامی 

در حالیکه سراپا با سالح های خفیف و سنگین مسلح بوده اند از موانع متعدد امنیتی با راحتی گذشته و وارد 

 ست به کشتار زده اند.قول اردو شده و د

مهاجمان کامالً از وضعیت در داخل قول اردو آگاه بوده اند و اطمینان کامل داشته اند که از موانع امنیتی با 

 راحتی میگذرند و...

 چند روز قبل از این حملۀ مرگبار و وحشیانه، احمدضیاء مسعود به رئیس جمهور چنین اخطار داده بود:

 ".برد  ثباتی و جنگ داخلی پیش می  و کشور را به سمت بیآقای غنی با عزل ا "...

 و نیز عطا محمد نور بعد از عزل احمد ضیاء مسعود چنین عکس العمل از خود نشان داده بود:

احمد ضیا مسعود معاون جمعیت اسالمی و متعلق به خانواده قهرمان ملی کشور است و داکتر عبدهللا عبدهللا “

اسالمی وارد حکومت شده است، باییست آقای عبدهللا توضیحات خویش را در این مورد نیز از نشانی جمعیت 

.” ارایه بدارد

این اخطارها و خط و نشان کشیدن ها را اگر یکطرف بگذاریم، همین 

چندی قبل بود که بچۀ فلم عطا محمد نور گویا عملیات گستردۀ نظامی 

بود و یک تیم مجهز فلم را در مزارشریف بر ضد طالبان به راه انداخته 

برداری و عکاسی را نیز باخود گویا به عملیات پاکسازی همراه برده 

 بود.
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تیم عکاسی و فلم برداری بچۀ فلم را زمانی در لباس نظامی نیرو های کماندو و گاهی هم در حالیکه در جبهۀ 

د با تبختر مدعی بود که جنگ خیالی چپن کشال بر تن داشت عکاسی و فلم برداری کرده بودند و عطا محم

  طالبان را از آن مناطق پاکسازی کرده اند و...

پس چگونه است که با آن پاکسازی ها، ده ها طالب ملبس با لباس نیروهای نظامی و سوار بر رنجر های 

اردوی ملی  در حالیکه تا دندان مسلح اند، در روز روشن دست به یک عملیات انتحاری بی سابقه زده و از 

دین مانع امنیتی قول اردوی دهدادی مزارشریف بی خیال و با راحتی میگذرند و چنان یک کشتار بی رحمانه چن

نفر از نیروهای  130و بیشتر از ز سابقه نداشته است گکه هررا در داخل آن قول اردو به راه می اندازند 

نفر دیگر را زخمی و  50تر از قتل عام میکنند و بیش امن شان اه مستحکم وگدر داخل قرارنظامی ما را 

 معیوب می سازند؟!

پس آن امنیت خیالی و آن پاکسازی نمایشی کجا شد که حتی در داخل قرارگاه های نظامی نیز از آن خبری 

 نیست؟!

آیا مگر اخطار های احمد ضیاء مسعود جدی بوده و حتی سبب همکاری جمعیت اسالمی و شورای نظاری ها 

 ن حمله ، نخستین نشانۀ آن است؟با طالبان گردیده و ای

در این اواخر زمزمه های آمد آمد گلبدین حکمتیار، رقیب آشتی ناپذیر جمعیت و شورای نظار آن در کابل باال 

گرفته است و این خود زنگ خطری تواند بود به خانوادۀ مسعود، عطا محمد نور، عبدهللا عبدهللا و یک مشت 

 و شورای نظاری. سود جو و استفاده گر دیگر جمعیتی

گویا این جمعیت مفت خور و بی خاصیت را که تمام افغانستان و مردم دربند آن از نگاه آنان به "جمعیت 

اسالمی" خالصه می شود، تب لرزۀ مرگ فرا گرفته است و مانند یک غریق جهت نجات خود دست به هر 

 خس و خاشاکی میزنند. میگویند ترس برادر مرگ است.

اید بصورت جدی عطامحمد نور را مورد بازخواست رسمی قرار دهد و از کجدار و مریز های رئیس جمهور ب

 میراثی دست بردارد.

خون های پاک بیشتر از دوصد کشته و زخمی نیروهای نظامی کشور در قول اردوی دهدادی مزار دیر یا زود 

 دامن عطا محمد نور و شرکایش را خواهد گرفت.

ز اخیر کشور چنان می نماید که گویا بین عزل احمدضیاء مسعود، اخطار های او به واقعات و جریانات چند رو

رئیس جمهور و چنگ و دندان نشان دادن های عطا محمد نور و کشتار در قول اردوی دهدادی مزار به گونه 

 ای میتواند ارتباطاتی موجود باشد.

 تد و چه در نظر آید:به لب و لباب یک گزارش در مورد درنگی میکنیم تا چه قبول اف

 اردوی شاهین همدستی شده بودند سربازان: حمله کنندگان از داخل قول ]

 1396ثور  2 -خبرگزاری افغان ایرکا

گویند   شاهین در بلخ زخمی شده اند می 209اردوی    افگنان بر قول  شماری از سربازانی که در حملۀ هراس

گان از چندین پاسگاه و موانع گذشتند و  گان همدستی شده است و حمله کنند که از داخل قول اردو با حمله کنند

 مرکز این قول اردو رسانیدند.به خودشان را 
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ارتش که در شفاخانۀ شهر مزار شریف زیر  خاصحسین، سرباز واحد نیروهای 

ارتش داخل قول اردوی دو صد و درمان است گفت که حمله کننده با رینجرهای 

نه شدند و با جنگ افزاری که بر این رینجر نصب شده بود، بر سربازان و 

  باری کردند.  افسران گلوله

شود اما سوال اینجاست که هراس افگنان چگونه   در قول اردو در هفت و یا هشت جای بازرسی می»او گفت: 

را باید مسؤول قول اردو پاسخ دست به چنین کاری زده اند این اند و   ول گذشته  از این هفت و یا هشت قره

 «د.بده

مهاجمی که موتر رنجر داشت شیشه پایین کرده بود و با پیکا بر سربازان و افسران شلیک میکرد »او افزود: 

 .«ندمهاجمان را از پا در آورد  ارتش سپاس گذاری میکنم که تمامی خاصمن از نیروهایی 

ز دیگر این قول اردو که در این رویداد زخم برداشته، گفت که بیرون و یا داخل شدن به این لطف هللا، سربا

 ، اما حمله کنندگان به سادگی به این قول اردو داخل شدند.]است[قول اردو بسیار سخت

اما جای افسوس اینست که  یم  ما که خود سرباز این قول اردو استیم به بسیار مشکل داخل میشو»او گفت: 

 «د.نانتحار کنندگان به آسانی داخل میشو

 تن دیگر زخم برداشته اند. ۶0تن جان باخته اند و   13۵به نقل از طلوع نیوز، در این حمله 

سو   ها به این گان از مدت طالبان مسؤولیت این رویداد را بر عهده گرفته اند و گفته اند که چهار تن از حمله کنند

 [کردند.  داخل این قول اردو فعالیت می در

 

 منبع: خبرگزاری اطلس -شاهین 209عکس یادگاری مهاجمان قول اردوی                         

 گریه می خواهد به این لینک کلیک کنید:یک پنجه اگر دل تان چون من          

 از بلخ یمل یاردو دیاز سرباز شه زیغم انگ نامه                                       

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xzo6TDcxbes

