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 ۷۰/11/۶۷1۲         یار امین ظریف استاد
 

 اتمر چیست؟ حنیف ماجرا کودتای گروه
 

گروه  افشای کودتای»اخیر خود تحت نام  رزاق مامون نویسنده و ژورنالست مطرح و ماجراجوی کشور در مقاله  
، کتریاسین ضیاء، حکمت کرزیایونس قانونی، حامد کرزی، اسدالله خالد، د»می نویسد که  «اتمر بر ضد دکتر غنی

ر کتاکودتای سفید بر ضد دل بازمانده دیگر از تیم کرزی در عمر داودزی، بسم الله محمدی و مسلم یار و چند عام
این  اما اینکه حقیقت .«جرا، برنامه کودتای سفید را رد کرده بودغنی دست داشتند. او می گوید استاد سیاف از اول ما

ماجرا مذکور و توضیح امکانپذیری کودتا توسط  فرضیه ماجرا چیست قابل بحث است. این مقاله برای روشن ساختن
 .گروه اتمر در وضعیت کنونی متمرکز می باشد

 

شت ، خالقیت، پحکومت وحدت ملی توانسته است با ابتکاردر قدم اول باید گفت اتمر هم در حکومت کرزی و نیز در 
است. سفر او از وزارت انکشاف و  ساختهمدیریت سالم در هر نهادی که کار کرده آن را به نهاد مهم مبدل و  کار

ها و پیشروی های  دست آورداما فق و ملی گرا است. دهات تا مشاور امنیت ملی کشور داستان یک سیاستگر مو  
العاده اتمر در چوکات حکومت وحدت ملی قشر سیاسی کشور را بیشتراز هر وقت معتجب ساخته است سیاسی فوق 
تعداد زیادی از آنها را مجبور به طرح ریزی و اعمال سیاست های توطیه بر ضد وی کرده است. آنها  و حتی یک

وده اند تا اتمر را از قدرت از آغاز حکومت وحدت ملی دست به دست همدیگر داده اند و همواره و پیوسته سعی نم
جمهور باالی  رئیسو اعتماد  شده سیاسی به حاشیه برانند. اما برعکس با گذشت هر روز قدرت سیاسی اتمر بیشتر

 ،رخوردار استبیتانیا و بر امریکاوحمایت قاطع  تیم جوانان فرهیخته افغانپشتیبانیآن مستحکم شده است. اتمر که از 
توانسته است به سادگی پایگاه سیاسی خود را همواره توسعه دهد و توطیه های حریفان سیاسی اش را مهار و سبوتاژ 

  کند.
 

ثانیاً بعد از مرور تاریخی روابط سیاسی داکتر غنی و اتمر می توان استنباط کرد که آنها همکاران سیاسی مستحکم و 
بین داکتر غنی و اتمر نه تنها ناشی از توحید دیدگاه آنها در مورد آینده استراتیژیک هستند نه موقتی. روابط نزدیک 

اما  ، عاری از تزلزل. پیشینه این روابط عمیقنیز می گیرد امریکا حمایتی سرچشمه از نقشافغانستان است بلکه 
اکتر کشور می باشد. بافت دمتمرکز با منافع سیاسی انفرادی و مبتنی بر اراده انجام نقشهای سیاسی پایدار در آینده 

است بلکه بر اساس عالیق و گرایشهای سیاسی هردو تن بوجود آمده است.  امریکاغنی و اتمر نه تنها محصول ذهنیت 
 خواهد بود.  و دور از عقالنیت سیاسی بنابر این انحالل یا هم انحراف آن در وضعیت کنونی غیر قابل احتمال

 

قبول هم کنیم که اتمر واقعاً خواسته داکتر غنی را کنار بزند و خودش به چوکی  این بحث اگر یفرضاً برای اقتضا
ر د در تعیین سرنوشت افغانستان را امریکا، در آنصورت چگونه امکان دارد نقش سیاسی ریاست جمهوری بنشیند

یبانی ر به پشتدر حال حاضر به هر صورت مجبو امریکا کنیم؟ تحلیل من این است کهثابت فرض  موضوعاین پرتو 
و حمایت از حکومت وحدت ملی می باشد و در وضعیتی قرار ندارد که خواستار خلق بحران بیشتر سیاسی در 

ین که حتی موجب کاهش اعتبار ب شده اند فاحشیاشتباهات سیاسی  مرتکبیها در افغانستان امریکاافغانستان باشد.
 د،در منطقه باش کاامریی را که به ضرر منافع واهند اشتباهاتنمی خ امریکاگردیده است. بدین دلیل  امریکاالمللی 

بنابراین حفظ و دفاع از  .قصر سفید بودخود تکرار کنند. ازسوی دیگر طرح حکومت وحدت ملی محصول ذهنیت 
را در افغانستان به نحوه اعاده کند. پس عقل سالم  امریکاحکومت وحدت ملی می تواند آبروی دموکراسی نیمه ریخته 

تان را در افغانس امریکابه طرح مسخره کودتای سفید که در ذات خود ناکامی سیاست  امریکاسیاسی احتمال رضایت 
 هرگز تایید نخواهد کرد. ؛ و منطقه بازتاب خواهد داد 

 

 هان. آندارندظاهراً هیچ دلچسپی  در افغانستتان و کودتایی لجامعه جهانی نیز به طرح های رادیکا امریکادر کنار 
می دانند تکرار فرهنگ کودتا در افغانستان اشتباه  همواره حمایت گر ارزشهای دموکراتیک در افغانستان بوده اند و

آغاز فروپاشی  مجدد نظامهای سیاسی و  خواهد بود. آنها بخوبی می دانند که کودتا بزرگ در تاریخ سیاسی کشور
احیای خسارات آن نه تنها دشوار بلکه برای سالهای  کهختم انتقال سیاسی مسالمت آمیز در افغانستان خواهد بود 
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جامعه  انیپشتیببدون حمایت و  توسط کودتا در افغانستان . بنابر این تشکیل حکومت موقتبودناممکن خواهد  متمادی
 ن پذیر نیست و در وضعیت کنونی غیر قابل احتمال پنداشته می شود. جهانی نیز امکا

 

ترکیب اشخاصی را که آقای مامون در پشت این کودتا مسوول می دانند از نظر وابستگی سیاسی ونگرش سیاسی 
ً  قطعاً با اتمر سازگار نمی تواند باشند. همچنان وقتی استاد سیاف این ماجرا را رد می کند وع در ن موضای تایید طبعا

ت می غلط ثاب را همانند داودزی و دیگران استاد سیافتوسط افراد وابسته به  ذات خود موافقت به طرح کودتای سفید
و  عداداو است درآیت سیاسی. کند.از سوی دیگر کرزی به یک بازیگر حرفوی سیاسی در افغانستان مبدل شده است

ر د طرح های رادیکالکرزی می داند که  یده گرفتن اشتباه خواهد بود.آن را ناد دارد او را که امریکاشناخت سیاست 
ان امککرزی می داند که  نخواهد بود. پشتیبانیو جامعه جهانی قابل  امریکاحال حاضر به هیچ وجه از جانب حکومت 

اشد کودتا بموفقیت کودتای این چنین دشوار است و اگر کودتا هم با اثر باشد بقای یک حکومت موقت که محصول 
   هرگز آسان نخواهد بود و حتی می تواند کشور را به بحران عمیق سیاسی ببرد.

 

سعی کرده باشد و به اختالفات بین  و تداوم موازنه سیاسی تیم تحول تقویتاینکه اتمر برای حفظ قدرت و یاهم 
 حکومت فعلی طوری است که امکان بعید از امکان نیست. چراکه ساختار؛ داکترغنی و داکتر عبدالله پرداخته باشد 

یه به ئبرد و موفقیت در وحدت هردو تیم کمتر دیده می شود. محاسبه تیم داکتر غنی این است که هرقدر ریاست اجرا
 .آنها  معتقد اند که دردست می یابد موثریت و کارایینظم، ثبات و  بهحاشیه رانده شود همانقدر حکومت داکتر غنی 

 ناکامی مودل ؛جمهور و پیشینه فساد و جنایت جنگی رئیسداخلی با اندیشه های مخالف به وجود یک اپوزیسیون 
جمهور انحصار گرا  رئیسحکومت وحدت ملی قطعی است. از سوی دیگر ریاست اجراییه معتقد است که در وجود 

ریاست  ،سیاسی قدرت پس برای حفظ آنها نمی توانند نقش سازنده در حکومت وحدت ملی داشته باشند. ،و تمرکز گرا
 گیرد. که از سیاست بالمثل استفاده صورت  بنظر میرسداجراییه نیز معتقد 

  

اساسی  نقش باید در وضعیت کنونی کشور طبعاً مشاور امنیت ملیدر مورد نقش سیاسی مشاور امنیت باید گفت که 
وی منابع مالی و سیاسی را در قبضه خود بدون رضایت داکتر غنی گرفته  اما اینکهرا در سیاست کشور داشته باشد. 
 مالی فوق العاده جدی و دقیق است خت از داکترغنی دارم او در مسایلشنا یکه منئمبالغه بیش بنظر نمی رسد. تا جا

جمهور  رئیساد یکی از مهره های اساسی و قابل اعتماتمر از آنجاکه  و حتی طرز مدیریت مایکرو را می پسندد.
 شده باشد. اما این موضوعقرار داده  داکترغنی به وی توسطدارد منابع سیاسی و مالی یک اندازه بیشتر  احتمالاست 

می  من فکر بوجود آمده است.اتمر  داکتر غنی باالی ی و سیاسی نه بلکه از اثر اعتمادربطی به تصاحب منابع مال
 نیز مهم بوده است. ستراتیژیک حکومت وحدت ملی امشوره های متحدان در این مورد  کنم
 

وقتی مطرح می  (PPS)موضوع استخدام جنرال اختر ابراهیمی به حیث قوماندان نیروی محافظت ریاست جمهوری 
. آن زمان است اظهار نگرانی می کنداعتماد باالی نیروی محافظت ریاست جمهوری  ناحیهجمهور از  رئیسشود که 

 سرئیاتمر  باالی چون میدهد تا یک شخص کارکشته وبا اعتماد در این سمت استخدام شود. هدایتجمهور  رئیسکه 
 . پیشنهاد جنرال اختر ابراهیمی را بعد از بررسی دقیق قبول می کند جمهور اطمیمنان ثابت دارد

 

ه در حالیک ،می دهدمامون این فرضیه را بصورت نادرست ربطی به تنش بین حفیظ الله امین و نور محمد تره کی 
اتحاد  بین آنها نیز بر اثر سیاست جنجالقضیه امین و تره کی کامالً متفاوت بود. امین قوماندان انقالب کمونستی بود و

بوجود آمد. وقتی بعد از بارها کوشش ترور امین کریملین از  کی در مقابل امین تره در حسن نیت تزلزلشوروی و 
ن امی از شخصیت کریملینتا امین را از صحنه خارج کند.  می دهدره کی را قناعت باالخره ت می ماندقتل امین در 
جداً هراس داشت. تره کی ، داردمستقل و خالف اجندای کمونستی شوروی رفتار سیاسی است و  امریکاکه گویا اجند 

رت آن شلیک صو دعوت می کند اما وقتی امین به قصر می رسد باالی جنجال هاامین را در قصر برای گفتگو و ختم 
همراه با جسد محافظ  درگیری امین بنام ترون به قتل می رسد. امین از صحنه خاص محافظمی گیرد که در اثر آن 

می کند که تره کی یاغی شده و باالی آن کودتا می کند. در فرضیه کودتای گروه اتمرعامل  مفرار میکند و اعالخود 
ن فرضیه بنابر ای )روسیه و تره کی( بود. ر قضیه امین و تره کی عامل کودتاکودتا اتمر)یعنی امین( است در حالیکه د

 کودتا سفید گروه اتمر با ماجرای کودتا امین به ظاهر هیچ ربطی ندارد. 
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مامون در جای دیگر می گوید که حامد کرزی از حضور اشرف غنی غلزایی تا نفرت رنج می برد. هرچند رقابت 
رد کرد اما عقل سالم سیاسی از بین بردن  در تاریخ سیاسی افغانستان را نمی توان ها ها و غلزایی بین محمد زیی

امد ح داشتن ید کند. اما دستئحکومت یک غلزایی و شاندن غلزایی دیگر را در چوکی ریاست جمهوری نمی تواند تا
حامد  ت وحدت ملیحکوم از همان آغازظاهراً کرزی برای تضعیف حکومت وحدت ملی را می توان تایید کرد. 

 . تضعیف و ناکام کندرا تا حکومت وحدت ملی کرزی تالش کرده 
 

ره و مسخ سفید گروه اتمر با حمایت جنگساالران قانع شده باشند کامالً  یبه طرح مسخره کودتا ها یئامریکااینکه 
ه ک خواهند کرد تالشها در حال حاضر به هرعنوان  ئیامریکا. طوریکه قبالً نیز گفتم بنظر میرسدبدون اساس 

میلیون دالری از جانب اتمر به شرط موافقت اکثر  1۲۷حکومت وحدت ملی طول عمر خود را تکمیل کند. پروپوزل 
میلیون دالری پول ناچیز برای این کار است و  1۲۷اوالً  :که جریان سیاسی مطرح در کشور مزخرف است. چرا
 ناممکن است. مسخره طرحدوم اینکه موافقت جریان های سیاسی مطرح به این 

 رایب نیست نیازی» که اظهارداشت کترغنیاد ارگ، در برگزارشده گردهمایی دریکمامون می نویسد که چندی پیش 
 غنی رفاش خشم درحقیقت این «!بروید لغمان به بلکه بروید؛ اروپایی های کشور و امریکا به سیاست علم فراگیری

اما مامون یا که ویدیو سخنرانی داکتر غنی را تماشا  .داشت اشاره او به تلخ طنزی درعبارت که بود اتمر به نسبت
 هماییگرداین بحث چنین تحلیل می کند. در حالیکه برعکس آنچه مامون فکر میکند در  ینکرده یا هم برای اقتضا

های مشاور امنیت ملی بنظر میرسید. هیچ نوع اضطراب یا هم  مذبور داکتر غنی کامالً خرسند و راضی از کارکرد
 رجمهو رئیسرضایت  فراگیرد در اصل نشاندهنده میزانلغمان خشم در چهره او دیده نمی شد و اینکه سیاست را از 

 غنی از اتمر بود لغمانی بود. 
 

موفق کشور است اما در این اواخر نمی دانم چه  لستانژورنا یکی از فت که او بدون شکدر مورد مامون باید گ
مقاالت تحلیلی بی اساس را نشر می کند. مثالً چندی قبل او نوشته بود که شورای حراست و ثبات بر  کهمشکلی دارد 

سفید بر ضد داکتر غنی داشت.  یضد حکومت وحدت ملی کودتا می کند اما امروز می نویسد گروه اتمر قصد کودتا
ان یک نویسنده تمویلی برای دیگران می یا که مامون تمرکز نوشتاری را از دست داده است یاهم همانند گذشته بعنو

 نویسد.  
  

 تا جاییکه من اطالع دارم بین سران حکومت وحدت ملی افزایش یافته است ولیها  جنجال در این اواخر باوجودیکه
است. در اکثر موارد حرف  ربرخوردا امریکاداکتر غنی هنوز هم از حمایت قاطع  است. ادارهفضا در ارگ تحت 

وحدت  ستراتیژیک حکومت وحدت ملی با حمایت قاطع در کنار حکومتامتحدان اجندا را رقم میزند. او حرف اخیر 
اتمر را رد کرد و اتمر را  گروه سفید از جانب یخبر نشر شده در مورد کودتا نیز ایستاده اند و رسانه های ارگ ملی

بیشتر  رگروه اتم یقابل اعتماد دانسته است. بدین اساس فرضیه کودتا کامالً  و فعلی یکی از پایه های اساسی حکومت
قدر چ به اینگونه پروپاگند ها جمهور رئیسبیرون کردن اتمر از قدرت می ماند. حاال دیده شود که  و اجنداپروپاگند  به

. خواهد زدخود را رقم بزرگترین اشتباه سیاسی بدون تردید جمهور اتمر را از دست بدهد  رئیس. اگر اهمیت می دهد
یه و حریفان سیاسی دیگر در چوکات یک ئفقط در یک حالت و آنهم تسلیم شدن به خواستهای ریاست اجراداکتر غنی 

حاسبه جمهور م رئیسمی تواند اتمر را نثار منافع سیاسی کند و بس.اما تحلیل من این است که  بزرگ معامله سیاسی
 . دارد و می داند که چه زمان چه کاری را انجام بدهد شور رادقیق از اوضاع و بازیگران سیاسی ک
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