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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر 

  ٢٠١۴ اگست ٢٣

  خيانت ھای تاريخی تکرار می شوند
  تشکيل حکومت موازی در شمال 

  

جی و کشتار ظھور خاينان، ارتکاب اعمال ضد ملی، عقد قرار داد ھای مخفی و يا علنی با استعمار و متجاوزين خار

 را می گيرند و بعضاً خاينان تازه نفس جای خاينان گذشته و معدوم  . شوند و ويرانگری ھر چند گاھی تکرار می

باالخص در جريان . در تاريخ پر از مشقت افغانستان چنين حاالت کم نيست. اعمال سلف خاين را تکرار می نمايند

اه و ضد بشری افراد خاين به کشور از عقب پرده بيرون شده  سال تاريخ خونبار کشور، چھره ھای سي٣۴بيش از 

درين جا، می خواھم که دو خيانت نزديک به وقوع را که به ارتباط تشکيل حکومات ھای موازی در شمال . است

  . است، مورد تبصره قرار دھم

ند بار سعی به عمل در زمان حاکميت نجيب هللا آخرين رئيس جمھور دولت دست نشاندۀ شوروی در افغانستان، چ

سيس نموده و اين کشور را مانند ويتنام و کوريا به شمال و أآمد تا يک حکومت موازی را در شمال افغانستان ت

ھدف شوروی در آغاز اين بود که در صورت شکست کابل در مقابل يورش نيروی ھای جھادی . جنوب تقسيم نمايند

کشور پناه برده و يک حکومت موازی را در شمال افغانستان متکی به غرب، نظام شکست خوردۀ خلقی به شمال 

افعانستان به شمال و  تجويز تجزيۀ"داکتر حسن شرق، صدراعظم آن وقت در رسالۀ خود به نام . پايه گذاری نمايد

 با وجودی.   در سايت ھای مختلف به نشر رسيده، به تفصيل ازين جريان خاينانه صحبت کرده است که قبالً " جنوب

ه حاميان نجيب او را در توطئۀ تجزيۀ افغانستان به شمال و جنوب گنھکار نمی دانند، اما به ارتباط فرمان داکتر ک

نجيب در مورد تقرر يک ستمی به اسم نجيب هللا مسير، يکی از دشمنان تماميت ارضی افغانستان، به حيث 

 آن وقت به شکست  در ولسی جرگۀبعداً ۀ ضد ملی اين توطئ.  واليت، دليل و يا داليلی ارائه نداده اند٩صدراعظم 

، مردم شريف و ميھن دوست ھم در آن عصر و زمان وجود "خلقی"رغم حاکميت نظام مزدور علی . مواجه شد

  .داشتند که توانستند طرح ھای ضد مردمی و ضد ملی  دولت دست نشاندۀ مسکو را خنثی نمايند و يا به عقب اندازند

کرد، افغانستان را  مکاری مشترک احمد شاه مسعود با گوربچف بود که اگر شوروی بقاء میخطرناک تر از ھمه، ھ

درين جا  از . ساخت طور حتمی به شمال و جنوب تقسيم می نمود  و مسعود را حاکم بالمنازع شمال کشور می

  :داکتر حسن شرق نقل قول می نمايم
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 مورد قبول مردم بعد از خروج  ختم جنگ و تشكيل حكومتۀگورباچف در ضمن صحبت دربار 

تا رسيٮدن موافقه با ديگر مخالفين، اگر حكومت شما بنا به درخواست احمد : عساكر شوروى گفت

شاه مسعود به يك خودمختارى ساحۀ وسيعترى از پنجشير در سمت شمال با وى ھمكارى و موافقه 

چف كه در جمالت اھش گوربخو ". او جنگ را كنار مى گذارد و با ما ھمكارى مى كند" نمائيد،

دوستانه و دلسوزانه جھت ختم جنگ و برادركشى در افغانستان لفافه شده بود، نمايانگر آن بود كه 

   . رھبر شوروى از لغو حكومت شمال در افغانستان ناخشنود اند

اخالف . فته است و خيانت عظيمی بود که ھنوز دنباله دارد و پايان نياهاين سخنان داکتر حسن شرق نماينگر توطئ

.  تازه می نمايندتھديدات خود را وقتاً فوقتاً احمد شاه ھنوز ھم از جدائی شمال و جنوب افغانستان حرف می زنند و 

او جنگ را كنار مى گذارد و با ما ": ھم ميھنان ما به حرف ھای گوربچف به ارتباط احمد شاه مسعود دقت نمايند

توضيح دھندۀ خدمت گزاری عميق احمد شاه مسعود به شوروی و وعده ھای مسکو به او بود که " کند ھمكارى می

  . روزی حاکم به سرنوشت افغانستان و يا حد اقل سمت شمال می شد

" انتخابات"در جريان . تاريخ ھمين حاال ثابت می سازد که سعی به ارتکاب ھمچو خيانت بار ديگر تکرار می گردد

لت مستعمراتی کابل، گروه شورای نظار بار ھا اخطار داده است که اگر عبدهللا شورای نظاری رياست جمھوری دو

سيس خواھند کرد و در نھايت يک کشور مستقل را اعالم أبرنده نشود، حکومت موازی را در شمال افغانستان ت

طبق مراد عبدهللا شورای  در دور دوم ی و ضد مردمی در افغانستان خصوصاً تصنع" انتخابات"سير . خواھند نمود

عبدهللا و گروھش ادعا دارند که در دور  دوم  تقلبات به پيمانۀ وسعی به نفع اشرف غنی . نظاری و حاميانش نبود

 مطمئن بود که استعمار عبدهللا کامالً . نيستند" انتخاباتی"احمد زی صورت گرفته و ازينرو حاضر به  پذيرش نتايج 

اين . دھد، اما خالف توقع وی قرعه به نام اشرف غنی احمد زی اصابت نمود ت قرار میاو را اينبار در اريکۀ قدر

حالت، عبدهللا و ساير شورای نظاريان را در يک تقابل جدی با گروه نو ظھور غنی احمد زی قرار داده و فضای 

 مطلق العنان واليت بلخ عطاء محمد نور والی. سوی قوم گرائی و نژاد پرستی کشانيده استه سياسی افغانستان را ب

دھد که در صورت عدم رسيدن عبدهللا عبدهللا به موفقيت يعنی دسترسی به  با مشورۀ عبدهللا پيوسته اخطار می

کرسی رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل، خودش و گروه مافيائی شورای نظار طغيان خواھند کرد و در 

اين ھمان مفکورۀ ضد ملی احمد شاه مسعود بود که . واھند دادرا در مزارشريف تشکيل خ" حکومت موازی"نھايت 

  . پيروان و اخالف صديق و راستينش  آرزومندی تطبيق طرح گذشتۀ رھبر خود با گوربچف را دارند

اين تھديدات عطاء فرد مسؤول و نطاق عبدهللا در امور خلق ترس و وحشت، آنقدر پيش رفت که سفير امريکا در 

بدون ترديد که امريکا ھيچ زمانی آرامش کامل را . رکز احضار کرد و دساتير الزم را برايش  دادکابل، او را به م

برای امريکا، بايد افغانستان نارام . رود ال  میؤدر افغانستان نمی خواھد، زيرا موجوديت قوای اشغالگرش زير س

برای  احمق ھا و افراد فروخته . ه نمايدحق جلوه بوده و فاقد يک دولت قوی مرکزی باشد تا حضور قوای اشغالگر ب

امريکا با سرمايه گذاری که بر شورای نظار و جمعييت اسالمی کرده . شده اين بھترين وضع سياسی خواھد بود

امريکا و . درد بخور استخباراتی را در صحنۀ سياسی افغانستان از دست بدھده است، آرزو ندارد اين گروه ھای ب

ين مردم غير شرافتمند در مواقع مختلف مستفيد شوند و انجام ا گر در افغانستان می توانند ازساير کشور ھای مداخله

  . اعمال ضد بشری و کشتار و ويرانگری را به اينھا محول کنند
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به يقين ميتوانم اظھار نمايم که مردم و توده ھای عظيم و مبارز کشور توطئه ھای اجانب و عمال شان را در تقسيم و 

بی . دارند می بر افراشته نگهرا افغانستان مانند گذشته عقيم ساخته و درفش  آزادی، استقالل و وحدت ملی تجزيۀ  

  .   شود تفاوت بودن و خاموش نشستن در قبال خيانت ھای خاينان ملی، خيانت بزرگ ملی محسوب می

  

  

 

  

 

 


