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 (رسن دیگری برگردن مردم) سیافشورای مشورتی 
 هاکمی روشن شود، مختصراً برمیگردیم به کرونولوژی استادسیاف !برای اینکه ذهنیت  

خوب بخاطردارم که درزمان ریاست جمهوری  سردارمحمدداودخان،استادسیاف خواست با استفاده از یک بورس تحصیلی 

بود،ازمیدان وزارت معارف ازافغانستان خارج شود، چون کودتای محمدداودخان زادۀائتالف داودخان، خلقی ها وپرچمی ها 

هوایی کابل پرچمی های طرفدارماسکو که نفوذ فوق العاد درحکومت محمدداودخان داشتند، استاد سیاف راگرفتار نموده داخل 

ثور،  7زندان کردند.اما به اثرنفوذوکمک پسرخاله اش حفیظ هللا امین ، جززندانی شدن کدام آسیبی به او نرسید. بعدازکودتای 

شده وصدهای دیگرمنتظراعدام بودند، اما استاد سیاف به اثرفرمان کودتا چی ها آزاد شده بعدازوقت کمی  گرچه صد ها نفراعدام

 به دریوری موترالری که خودش رانندۀ آن بود، سرحد افغانستان راعبورکرده داخل شهر پشاورشد.

دین درپشاوراحساس گردید ودریک نظربه ضرورت وقت وسیاست دولت پاکستان، بعداززمان کوتاهی ضرورت برای اتحاد مجاه

گردهم آیی استادسیاف برای مقام ریاست اتحادمجاهدین و تنظیم ها مناسب دیده شده وبحیث رئیس مقررگردید. امابعد از  شکستن 

آن اتحاد، خودش صاحب یک تنظیم مستقل جهادی بنام)اتحاداسالمی( ساخته وشناخته شد. اینکه او درطول ریاست این تنظیم چه 

اماآنچه از دیدگاه من بسیارمهم است اینست گه استاد  -کرد، درین مختصر نمی گنجد، جزاینکه گفته شود بزعم خودش جهادکردها

موقف گیریهای های سیاسی اش دربازارسیاست های پرجنجال پشاورتحت  -سیاف انسان بسیار زیرک وزرنگ است

غربی اش و شیخ های سلفی عربستان سعودی وشیخ نشینان  ( امریکا ومتحدینCIA(بکمک )ISIادارۀاستخبارات پاکستان)

همفکرآنها درخلیج، موقف بسیارحساس وسنجیده ای رااختیار کرد، چونکه انسان بسیارزرنگ وموقع شناس است.ازتعامالت 

ت ریافسیاسی درپشاورودرازشدن دستهای استخبارات غربی ها وعربهاوبازیگری های آنها باالی مجاهدین، سیاف بسیارزود د

که سیاستهای جهادوبعدازجهاد، قدرت دربین هفت تنظیم موجوده، بین دوتنظیم)حزب اسالمی(و)جمعیت اسالمی(دست بدست 

خواهدشد، وچیزفهمان همۀ این نزاکتهارا درک کرده ومیدانستند وسیاف اززرنگی اش درک کرده بود که توجه زیادباالی حزب 

تان هم بی خبر نبود واین رامیدانست که غیرازمصروفیهای جنگی،  مصروفیهای سیاف ازداخل افغانس -اسالمی حکمتیاراست

ساخت وبافت های سیاسی  بین شورای نظار مسعود وستمی های جمعیت اسالمی وپرچمیها، وهمچنان دربین حزب اسالمی  

اوراگوشوارۀ گوش  وخلقی های گالب زوی بشدت روان است.زمانیکه سیاف درپشاوربود، آنقدر به حکمتیارنزدیک بودکه

حکمتیار می گفتند. زمانیکه حکومت مجاهدین آماده گی داخل شدن بداخل افغانستان رامیگرفتند، یکی از دوستان جهادی من که 

این دوست من درهمان حکومت سرپرست  -دوست شخصی من بود، درتلفون بعضی موضوعات رااز من مشوره خواست وپرسید

بعدازسواالت زیاد، سوال آخرش درقسمت سیاف وتنظیم او وموقف  -ت یکی از وزارتها شدیک ریاست عمومی وهمزمان سرپرس

اما من برخالف توقعش جواب دادم که  -گیری او بود واوگفت که من فقط اینقدرمیدانم که سیاف دوست نزدیک حکمتیار است 

اوازگوش حکمتیار خودراخالص میکند  درجه تغییرمیکند، 180همینکه حکومت مجاهدین داخل افغانستان شود، موقف سیاف 

وگوشوارۀ جمعیت وشورای نظاررا بگوش خودخواهدانداخت. دوست من باتعجب پرسیدبکدام دلیل؟ گفتم درآنطرف دیورند پلۀ 

قدرت جمعیت وشورای نظار گرنگی دارد واین رازمان به اثبات خواهد رسانید. وماهمه دیدیم که مسعودکه بجای نواسۀ سیاف 

سیاف مسعود راپدرخواند!!! آن دوست من که هنوز هم زنده است، ولی مقام ووظیفۀ رسمی ندارد، او ازمن پرسید:ازچه  بود، اما

درجه تغییرموقف میکند؟ من خلص  برایش گفتم برعالوه اینکه مجاهداست وجهادمیکند،وظیفۀ  180درک کردی که استاد سیاف 

اوپرسید ازطرف کی اینکاررامیکند؟ گفتم ازطرف انانیکه پول میدهند واسلحه  -بررسی قوابداخل افغانستان را هم به عهده دارد

آن دوست من –کمک میکنند، واین کمکها نه برای موفقیت مااست، یلکه برای اهداف  استراتیژیک ودرازمدت آنهاست 

ا م وسخن را کوتاه کنم، باصرارمیکردوبیشتر می پرسید که راست میگویی همینطوراست ؟ برای اینکه اوراخوب فهمانده باش

این ضرب المثل  مشهورخودراخالص کردم که ""آسیابان خادمی داشت، خادم اوهم خادمی داشت، خادم خادم او هم خادمی 

 داشت..."" 

سیاف وهمقطاران اوهیچ اختیاری ازخودندارند، اینها فهمیده یا نافهمیده هم خود را فروخته اندوهم جهادرافروخته اندو بدون 

زۀ آسیابان نه استقاللی دارند، نه اختیاری دارند، وکاری را هم نمیکنند مگر که حتما دستوری برای آن گرفته باشند ویا برای اجا
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منظوری استخدام شده باشند ! اینها هیچ ابتکاری ازخودندارند، همۀ این پروگرامها پروژه هائیست که در بدل اجرت برای شان 

های شخصی خوداقدام به پروژه سازی میکنند تا پای آسیابان رابمیدان بکشانندو امتیازبگیرند. داده میشود ویا دروقت ضرورت 

اماامروز مردم الحمدهلل هوشیارشده وهمه چیزرادرک میکنند. ازطرف دیگر شرایط باالی مردم بسیار ضییق و سخت آمده، 

یک صف مستحکم آراستن نیستند. معهذاازقراین برمی وباوجود فهم ودرک همۀ این فتنه ها، قادر به یکجا شدن ویک فکرشدن و 

آید که مردم بطرف فالح روان هستند، ومن ناامیدنیستم این فاصله راهم بکمک خدای قدیر ومهربان طی خواهندکردوبه این 

 منجالب تحمیل شده نقطۀ پایانی خواهند گذاشت، درحالیکه این وضع زمان گیراست وشایدتاتغییرآن من زنده نباشم.

بهرحال با تفسیرخلص وکوتای نام این شوری که سیاف رویکارآورده،انگیزه ها برمال میشود. شمااگرمیدیاراتعقیب کرده باشید، 

 درگفتاروکرداراین شوری ضد ونقیض ها آشکاراست، ازینقرار: 

دولت ثبات می بخشیم،  ( اینها خودرا بنام شوری مشورتی معرفی میکنند وتاکید میکنند که ما ازطریق مشوره ها به نظام1

درحالیکه اینها بصراحت هشدارنواقص و خالهارا به نظام نمیدهند؛ بلکه اخطارمیدهندآنهم درقید زمان که اگر تافالن وقت آنچه 

این شوری میخواهدتامین نشودو به فیصلۀلویه جرگۀ قانونی نرسد، درآنصورت ما لویه جرگه عنعنوی را دایرمیکنیم وبقرارفیصله 

یه جرگه عمل میکنیم. ازاینها بایدپرسیده شودکه مشوره به هوشدارداده میشود یا به اخطار؟ آن ظلم جهنمی که باالی مردم این لو

مظلوم افغانستان از زمان حکومت مجاهدین تا امروز  روان است وهر لحظه زهر تلخ آنرا ازکام خود می گذرانند، درحقیقت 

ن ظلمها داشتند، دیگرچه ظلمی باقی مانده که نکرده باشند و مردم را ازآن می فیصد اعضای همین شوری دست باال دری 90

سیاف که دوشهردروالیت کابل )پغمان وکاریزمیر(را  -ترسانند! اما همۀ مردم میدانند که همین ها درین مظالم دست داشتند ودارند

کدام وجدان این حق را بخودمیدهد که مردم درتصرف خوددارد ودرننگرهار نیز هزاران جریب زمین دولت را غصب کرده،با 

 مظلوم را گرد هم آورده درمقابل حریف سیاسی خود استعمال کند؟

( اگر این آب حیات مردم افغانستان درمشوره های عوام فریبانۀ شما نهفته است، چرااینقدر ناوقت کرده اید؟ درزمان حکومت 2

اعضای معتبرهمین شورای قرارداشت، چرااین مشوره ها را برای خود های خودتان وجنگها باالی قدرت که درراس همۀ آنها

 درسروقت ندادید؟ و چرااسباب بربادی بیست وپنج ساله رابدست خود ساختید؟

(شوری سیاف ثبات نظام را عنوان خودساخته است !؟ اماآیااکثریت همین هابعداز انتخابات ریاست جمهوری پشت 3

چوف جمعیت اسالمی وشورای نظار(ایستاده نشدند؟؟؟اگرسیاف بود،اگرقانونی بودواگراسمعیل  سرداکترعبدهللا عبدهللا )گوربه

خان وهم قطارانش ، همۀ شما باآوردن بی ثباتی خواستید که ارگ ریاست جمهوری رااشغال کنید وامروز برای جای پیداکردن 

شمااختیارخودراندارید، یرا مزدورآسیابان آمدو با یک  بیرون مانده گی ها این جاروجنجال را براه انداخته اید؟ معلوم است که

گوشمالی کوچک انتخابات چندصدملیون دالری راکه خونبهای هزاران مجاهد ویتیم وصغیرو بیوه های شان بود، همه رابه لغت 

کومت وحدت زد، همه قربانیهای مردم بیچاره رانادیده گرفت  ویک حکومت درواقع ائتالفی را بین دو داکتر نام غلط )ح

خالف قانون اساسی برای همین شماهای اکثریت این شورای مشورتی جایی درارگ  -ملی(گذاشت وباالی مردم بیچاره تحمیل کرد

ن منحیث اما م –بایک تشکیل غیرقانونی وغیر حقوقی بنام)ریاست اجرائیه( ایجادکردویک بنیاد سست ونابخردانه بجاگذاشت 

 افغانستان اطمینان میدهم که :یک افغان به تمام مردم محکوم 

 تا یک چشم سبز، روی سرخ وریش زرد +++ این چنین کس با هیچکس نیکی نکرد

( درافغانستان عساکری بنام ناتو وامریکا هنوزباقیست، اگراین شاریده گی های حکومت وحدت ملی ده مراتبه بزرگترهم شود، 4

ناآرامی ها، بی امنیتی ها اسباب وافزار استراتیژی این بازی برزرگ جهانی  بی ثباتی را کسی آورده نمیتواند! همچنان تازمانیکه

 است، کسی امنیت وراحت وثبات کلی راهم درافغانستان منتظرنباشد! 

از دیدگاه شورای مشورتی سیاف که "ثبات ونظام" نام دارد،اماهدف آن ایجاد بی ثباتی و بی نظمی میباشد، زیرا معنی ثبات 

ها"بیرون مانده گی از ارگ" است، همینکه میگویند "گاو پیرکنجاره خواب می بیند"، شاید خوابی دیده باشندکه ونظام درنزد آن

تعبیرش اینست:اعضای شوری سیاف دیدندکه با یک تپ تپ پای بعدازانتخابات آسیابان راپریشان ساختیم ،او 

ان را تقسیم کرد، خالصه اینکه افغانستان ومنافع افغانستمزدورخودرافرستادکه رهبریت راتقسیم کرد،ارگ را تقسیم کرد، قدرت 

رابرای منافع بعدی استراتیژیکی خودشان خانه بخانه تقسیم کردند، اما درنتیجه گوربه چوف)عبدهللا عبدهللا(باتیم خاص 

اه، بی داد بیگنخودبنام)بزرگ رئیس اجرائیه(باافتخارداخل ارگ شد، اما دیگراعضای متعبرشورای مشورتی سیاف) که یک تع

حیثیت و بی خبر راهم باخودیکجا کرده اند(تصورمیگردند که شایددفاتروچوکی های ماهم درداخل ارگ وشامل تشکیالت وسیع 

گوربه چوف باشد،اینها یکسال وچند ماه انتظارکشیدند، امادیدند که کسی به قصۀآنها نیست، ومردم هم بجان رسیده وهرروز 

اترسیدندکه مبادا مردم دست بهم داده ومتحد شوند وازمظالم گذشته که درسینه های همگی حک است اینه -بیدارترشده میروند

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

وهمه عاملین را هم میشناسند، افغانهای مظلوم و محکوم شاید بطرف یک انقالب مردمی روان شوند، ودرحالیکه ما همه 

ان ما هم بطرف خیره گی وفراموشی روان است، چیزداریم، اما یک پناه گاه مطمئن مانند ارگ جمهوری نداریم، نام ونش

همانطوریکه گوربه چوف  برای ازهم پاشیدن -وداکترعبدهللا که ما به اوامیدقوی بسته بودیم، از او نیزیک گوربه چوف برآمد

ه تحزب کمونست شوروی  داخل قصر کرملین شد وحزب کمویست راازهم پاشید، عبدهللا هم همین وظیفه را از آسیابان گرف

وبرای تکمیل کردن این پروژه کارمیکند،و بامهره گذاری خام بچه های جمعیت مانند صالح الدین ربانی، سنگ چارکی و 

رحیمی وغیره، همه را چوکی وبودجه و اسلحه و بادیگارد داده ، ولی بما چیزی نرسیده، وما بیرون مانده گی هاازارگ باید از 

طوریکه او ماودیگران رااستعمال کرد، خودش به قدرت، پول، مقام وهمه چیزخود رسیده  استراتیژی عبدهللا پیروی کنیم، همان

همه رابری خود محفوظ ساخت، ماهم بایداز همان خیمۀ لویه جرگه شروع کنیم، یعنی به شرارت و لویه جرگه سازی ادامه بدهیم 

 تاباز آسیابان ازخواب خودبیدار شود وجان کیری رابفرستد.

ی سیاف اکنون باخودمیگویند که درحال حاضر وظیفۀ ما اینست که مظاهره، تشنج، انقالب و تکثیرخوف و (اعضای شورا5

دهشت را عیارداشته باشیم تا به این وسیله آسیابان رابترسانیم که اگر او دردولت ماراشریک ساخته نمیتواند؛ حداقل در ارگ 

برای ما هم منظور شود. اینست هدف اصلی شورای  ثبات ونظم جمهوری ما راشریک سازد، تنخواه دبل وموتر وبادیگارد 

 فاعتبروا یااولی االبصار ! –سیاف 

 ع. م . -و من هللا التوفیق  
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