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فرستنده :عبدالقدوس
منبع فیسبوک ،با اضافات تا حق برجا ماند.

سلیمان الیق شیاد بی نظیر تاریخ افغانستان
بر پایۀ اسناد معتبر و شهادت تاریخ ،یکی از فاجعه آفرینان(کودتای خانه برانداز ثور) ،شیاد تاریخ سلیمان ناالیق بود.
او در دسیسۀ قتل میراکبر خیبر(کمونیست دو آتشۀ که مجال خیانت نیافت) در مشارکت با قدوس غوربندی(وزیر تجارت
اولین کابینه جانیان خلق ـ پرچم) تحت رهبری حفیظ هللا امین(جالد) نقش بسیار فعال داشت .بعد از پیروزی (کودتای
خونین ثور) او به بازوی توانای امین تبدیل شد و در برهم خوردن مناسبات خلق و پرچم (دو حزب حلقه بگوش روس)
نقش فعال داشت .او طراح (شهادت سردار) محمد داوود خان و زمینه ساز طرح تبعید رهبران (نوکرمنش جناح)پرچم
گردید .الیق برای تداوم خیانت های بزرگ در حزب (غالمان روس) بهترین همرزمان پیشین خود را برای ساطور
بدستان امین(جالد) معرفی کرد تا در ازای آن مورد تفقد حفیظ هللا امین(جالد) قرارگرفته و در سکّان قدرت تکیه زند.
الیق بعد از انجام این خدمات بزرگ برای حفیظ هللا امین (جالد) ،از سوی او به کاغذ تشناب تبدیل شد و به باطالق
همیشگی پرتاب گردید .
بعد از ششم جدی (تهاجم نظامی عساکر روس بر افغانستان و کشته شدن حفیظ هللا امین(جالد) توسط روس ها) ،همه
گناهان ،خیانت ها نمکدان شکنی ها و آرمان شکنی های این شیاد تاریخ از سوی رهبری جدید (به سرکردگی ببرک
کارغل ،وطنفروش و بردۀ اصلی کشور شوره ها) مورد بخشایش قرارگرفت ،اما الیق برای یک لحظه دست از دسیسه
و خیانت برنکشید .او در راه منازعات ملی و برانگی ختن تضاد های قومی ،پیوسته نقش شیطانی خویش را ایفا نموده و
با انتشار مقالۀ ضد ملی و نشر ارقام احصائیوی تعصب جویانۀ خویش علیه ملیت زحمتکش هزاره ،در زمان اقتدار
نجیب هللا (شیاد دیگر ،رئیس خاد و قاتل مردم افغانستان) ،باعث انفجارهای قومی گردید.
الیق برای تحقق طرح پاکستان و آمریکا تحت مدیریت گورباچف برای تغییر رهبری حزب و دولت (مزدور) نقش شماره
یک را ایفا نمود .او بود که از طریق رهبران جهادی چون گلبدین حکمتیار(راکتیار ،تخریبکار و قاتل مردم کابل)،
طرح تعویض رهبری حزب (نوکران روس) و دولت (مزدور کمونیستی ) را ،برا ی بار نخست در اندیشۀ رهبران پاکستان
پدید آورد و این نظریه تا دروازه های شوروی سابق عصر گورباچف و تا قصر سفید عصر رونالد ریگان انکشاف داده
شد و با تدویر پلینوم هژده این سناریو برای فروپاشی حزب و حاکمیت (غالمان حلقه بگوش روس) تکمیل گردید .
سلیمان الیق پس از تغییر رهبری حزب و دولت (خائن و حلقه بگوش روس) ،و تکیه بر مسند مشاوریت ارشد حزب و
دولت(خائن) در زمان نجیب هللا (بدماش پرچمی ها) ،حزب (غیر)دموکراتیک خلق افغانستان و دولت جمهوری
(غیر)دموکراتیک افغانستان را از درون متالشی نموده و تا سرحد فروپاشی کامل همراهی کرد.
سلیمان ناالیق به حیث کارگزار سقوط حاکمیت(وطنفروشان حرفوی مثال خودش ) نقش نهایت ویرانگرانه را بسر رساند.
طی واپسین سالهای حاکمیت(مزدور و آدمکش کمونیستی) ،الیق در تبانی با گلبدین حکمتیار(تیزاب یار ،اشاره به تیزاب
پاشی به صورت دختران کابل) و آی اس آی پاکستان تحت نام "هیئت نمایندگی" حزب (نا) دموکراتیک خلق افغانستان
در مذاکرات با نمایندگان حزب اسالمی(حزب جهل و قتل از جمله قتل سید بهاالدین مجروح) ،جادۀ فروپاشی نظام (دست
نشاندۀ روس) را بیش از پیش هموار نمود.
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با پناهنده شدن نجیب هللا (جالد خاد) در دفتر اسگاپ ملل متحد ،سلیمان الیق اولین فردی بود که از طریق تلویزیون خبر
"فرار" نجیب را ضمن اعالمیۀ به نشر سپرده و با لحن توه ین آمیز اعالن داشت که نجیب ،این انسان نامرد ،می خواست
تا از کشور به صورت د زدانه فرار نماید!....همین الیق بود که در برابر طرح بینین سیوان نمایندۀ ملل متحد ،برای
بیرون کشیدن نجیب از کشور قد علم کرد .بطور عریان با بیرون شدن نجیب از کشور به حی ث مقتدرترین فرد زمان
خود و بحیث معاون حزب وطن شدیدا مخالفت نموده و پای نجیب (کمونیست نمازخوان و تسبیح بگردان ریاکار) را تا
جوخۀ اعدام (با سیگرت  L&Mامپریالیزم در دست) همراهی کرد.
بعد از پناهنده شدن نجیب به دفتر ملل متحد ،تمامی شرایط تحقق نقشۀ پالن پاکستان در کابل پدید آمد وبا تماسهای الیق
– گلبدین ،و تنظیم برنامۀ مشترک ،بطور شتابان برنامۀ اشغال شهر کابل بوسیلۀ هواداران پاکستان در وجود حزب
اسالمی که در حوزه های یازده گانۀ پولیس قبآل اختفا یافته بودند ،و عناصر بلند پایۀ قوا ی مسلح کشور به مشارکت
جنرال محمد رفیع معاون ریاست جمهوری(خائن و معامله گر) ،محمد اسلم وطنجار وزیر دفاع (خائن و قاتل) ،رازمحمد
پکتین وزیر داخله(خائن و معامله گر) ،و مهره های ارشد نظام  ،پدید آمده و شهر کابل به شمول قصر ریاست جمهوری ،
مقر کمیتۀ مرکزی (گومیتۀ مرکزی) و مناطق استراتیژیک شهر بوسیله هواداران پاکستان اشغال گردید .
با تهاجم متقابل نیروهای جنرال دوستم (گلمجم) ،حزب وحدت اسالمی ( نوکران حلقه بگوش ایران از جمله مزاری،
خلیلی ،محقق) ،نیروهای شورای نظار(مسعود ،ربانی و معامله گران حزب جمعیت) و مساعی افسران حزب
(نا)دموکراتیک خلق افغانستان ،بیرق پاکستان از فراز قصر ریاست جمهوری پائین شد و به خاک مالیده شد .شهر اشغالی
کابل نجات یافت و هواداران پاکستان و در پیشاپیش آن سلیمان الیق ،در چهارآسیاب کابل در آغوش حزب اسالمی پناه
جسته و در چهارآسیاب کابل عقب نشینی نموده و کابل را تحت آتشپاره های پیهم به آتش کشاندند .الیق یکی از جانیان
خون آشام ایست که درقتل 65هزار شهریان کابل در کنار حزب اسالمی نقش نهایت ویرانگرانه را ایفا نمود.
زندگی این شیاد بی نظیر تاریخ افغانستان ،پیوسته با دسیسه ،شیطنت ،خیانت و خون و آتش گره یافته و او یکی از
شناخته ترین اعمال آی اس آی پاکستان در حزب (نا) دموکراتیک خلق افغانستان میباشد.
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