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 والیت ننگر هار« اچین»شهرت دارد از جانب امریکا بر ولسوالی « مادر بم ها»بعد از پرتاب بم بزرگی که به 
و عکس العمل مثبت و منفی آن، در یک مدت کوتاه حوادث پی در پی در افغانستان به وقوع پیوست که موجبات 

د. قبل از اینکه به نقل قول و راپوری از تفکر و حدثیات را در مورد ارتباطات آنها در اذهان مردم سبب گردی
یکی از وبسایت های افغانی در خارج بپردازیم، برای روشنی بر قسمتی از حوادث اخیر به سراغ نکات مختصری 

ین آیا ارتباطی ب»از مضمون تحلیلی محترم آقای حمید انوری همکار خبرۀ آریانا افغانستان آنالین تحت عنوان 
 ۲۳که به تاریخ « ر عطا محمد نور و حمله بر قول اردوی دهدادی مزار وجود دارد؟عزل ضیاء مسعود، اخطا

 درین سایت ملی اقبال نشر یافت، میروم: اپریل
 درین مضمون پر محتوی نکاتی ازین قبل موجود است:

کشور بعد از عزل بی مقدمۀ ضیاء مسعود وی به خبر نگاران اظهار داشت که با عزل وی، رئیس جمهور غنی  -
 را به سمت بی ثباتی می برد.

عطاء محمد نور هم درین زمینه اظهار داشت که: احمد ضیاء مسعود معاون جمیعت اسالمی و متعلق به خانوادۀ  -
قهرمان ملی کشور است و داکتر عبدهللا عبدهللا که نیز از نشانی جمیعت اسالمی وارد حکومت شده است، بایست 

 .ارائه بداردتوضیحات خویش را درین مورد 
تهدیداتی چنین روان بود، حادثۀ المناک و رقتبار حملۀ طالباتن ددمنش بر قشله و قول اردوی که در چنین احوالی 

حادثه  نمنطقۀ دهدادی مزار شریف واقع میگردد و عدۀ کثیری از جوانان نامراد وطن در خاک و خون میطپند. ای
صرف چند روز بعد از اعالم قدرتمندی و نمایش عسکری عطاء نور و ادعای نامبرده مبنی بر پاک شدن مناطق 

 و ظالمانه صورت می گیرد.بیرحمانه اطراف شمال از خطر و سلطۀ طالبان، بصورت نهایت 
ه د باشد، ولی با خبری کگرچه محترم حمید انوری هم مینویسد که شاید ارتباطاتی بین چنین حوادث پیهمی موجو

متعلق به آقای رازق مامون، ولو بدون معرفی کدام منبع رسمی حکومت « گزارشنامۀ افغانستان»از وبسایت 
 کابل، به دست آمده است، آوازۀ سر چوک میتواند ارتباطاتی هم به رویداد ها و جریانات متذکرۀ باال داشته باشد.

یا برطرفی دو مأمور عالیرتبۀ عسکری که وزیر دفاع جنرال عبدهللا حبیبی و ء و نا گفته نماند که خبر آنی استعفا
جنرال قدم شاه شهیم لوی درستیز اردوی افغانستان باشد، هم بر موضوع روشنی ای را سبب میگردد و البته سفر 

 ناگهانی وزیر دفاع امریکا به کابل هرگز نمی تواند خالی از اهمیت خاصی باشد.
 به نشر مضمون مذکور می پردازیم: تا اطالع مؤثقی 
 
 

 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/ُSabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_02.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_02.pdf
https://3.bp.blogspot.com/-03OueNyN2os/WPyUvLg65pI/AAAAAAAAU_A/ml3Qvh5M5NEp1M_MZvfqlHYf-zN0fB7CwCLcB/s1600/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C.jpg


  

 

 

 3از 2

 
 یکشنبه, ۳ثور  ۱۳۹۶.ش. ه

 کودتای نافرجام درکابل
 

 

 

دکترعبدهللا بی درنگ به سفارت امریکا و ارگ درتماس شده و وقوع عملیات کودتا درکابل و 

 دیگر والیات را افشا کرده بود.

عبدهللا  -یافته است که پالن سقوط حکومت غنیگزارشنامه افغانستان ساعتی پیش به اطالعاتی ازکابل دسترسی 

 در نتیجه یک اشتباه مشورتی به وسیله دکتر عبدهللا افشا شده است.

به وسیلۀ رهبران سیاسی و جنگ ساالران مجرب « مسعود»طرح سرنگونی دولت قبل از برکناری احمد ضیاء 

بزرگ سیاسی و نظامی، درجلسه های و رزم دیده عمدتاً وابسته به جمیعت اسالمی ومتحدان این تشکیالت 

 اضطراری متناوب، آماده شده بود.

، «مسعود»در طرح سقوط دولت، چهره های ارشد از جمله جنرال دوستم، استاد عطا محمد نور، احمد ضیاء 

ی رهبر شورا« سیاف»، امیراسماعیل خان، استاد عبدالرب رسول «بریالی»، عتیق هللا «ربانی»صالح الدین 

 بات و عبدالهادی ارغندیوال به تفاهم رسیده بودند.حراست وث

فیصله اولی این بوده که همه این رهبران ناگاه خروج خود از دم و دستگاه حکومت را اعالم کنند تا کشتی 

 خود به ِگل بنشیند. حکومت خود به 
 

 بوده و پس از« الیبری»درگزارش واصله آمده است که هم آهنگ کننده اصلی این حرکت، دگرجنرال عتیق هللا 

مشورت های متوالی با والی بلخ و جنرال دوستم، استاد حاجی محمد محقق و اسماعیل خان و دیگران را در 

 رهبر حزب اسالمی )دولتی( نیز وعدۀ همکاری داده بود.« ارغندیوال»جریان گذاشته بود. عبدالهادی 

شکیل شده بود تا در یک موعد مقرر، با یک براساس پالن مطروحه، هسته های عملیاتی برای همه والیات ت

  حمله برق آسا وهمزمان، کنترول اداره های محلی را در دست خود گیرند.

رهبری مناطق شمال شرق به استاد عطا و فرماندهی والیات فاریاب، جوزجان و سرپل به طور متفق بین 

غرب کشور به دوش امیر اسماعیل خان و قوماندانان جمیعت وجنبش تقسیم شده بود. مدیریت عملیاتی کل حوزه 

« شیرزوی»و گل آقا « کرزی»در والیات قندهار، زابل وارزگان به دوش محمود « براندازی»رهبری حرکت 

 قید شده بود.« قدیر»و حوزه ننگرهار درحیطۀ فرماندهی حضرت علی وحاجی ظاهر 

، احمد ضیا مسعود، استاد سیاف، «بانير»صالح الدین « نور»درشرح گزارش آمده است: تفاهم بین عطامحمد 

عتیق هللا بریالي و شماری دیگر از فرماندهان شمالی انجام یافته و همه با هم تفاهم روی سقوط حكومت وحدت 

 ملی توافق کرده بودند.

 از حضارمجلس می طلبد که باید این تصمیم« صالح»در حالی که برنامه همه جانبه در آستانۀ اجرا بود، امرهللا 

جمعی به دکتر عبدهللا نیز ابالغ شود که با عدم رضایت بخشی از مجلس مواجه می شود؛ اما اکثریت حضار به 

 فیصله می رسند که باید دکترعبدهللا درجریان گذاشته شود.
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جمع  1396طرح و تطبیق برنامه براندازی رژیم در پایتخت طوری آماده شده بود که تا فرارسیدن هشتم ثور 

فرماندهان و نفرات عملیاتی و مسلح به کابل وارد شوند و حرکت اصلی و رسمی، بعد از یکی دو کثیری از 

آغاز و سپس موج حرکت به جاده های کابل « خیمه لویه جرگه»سخنرانی رهبران مجاهدین، ناگهان از درون 

 کشیده شده و تمام مراکز مهم در تصرف عوامل کودتا در آورده شود.

در نقش مأمور تماس با عبدهللا شروع به کار می کند و می خواهد زمینۀ مالقات « صالح»زمانی که امرهللا 

مساعد کند، با عکس العمل کامالً متضاد و غیرقابل پیش بینی دکترعبدهللا « نور»دکترعبدهللا را با استاد عطا محمد 

  ارت امریکا راپور می دهد.رو به رو می شود. درین جاست که دکترعبدهللا به سرعت ماجرا را به ارگ و سف

درگزارش توضیح شده است که تیم دکترغنی بعد از بررسی افشاگری دکترعبدهللا سراسیمه شده، موضوع را 

علی العجاله به سفارت امریکا درکابل ارجاع داده و طی یک اقدام پیشگیرانه، خبر برکناری عاجل احمد ضیاء 

 به نظارت امور بلخ فرستاده شد.  اعالم گردید و همزمان، وزیر داخله« مسعود»

 اما علی رغم این اقدامات، بحران ادامه دارد و هرنوع واقعه ای می تواند درآینده اتفاق بیفتد.

 

 پایان

 

 


