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 ؟!کشور کیها انددر مسولین فجایع چار دهه اخر              

تیوتر نوشته های  دیا یعنی فیسبوک ویوشل محزب خلق. و س امروز در بعضی ویب سایت ها طرفدار

 کی بخاطر تبریه نمودن جنایات شان در افغانستان مزخرف یک عده افراد جنایتکار حزب بانډیستی امین تره

انها  ،را بدوش شهید سردار محمد داودخان و حکومت انوقت میاندازد ۱۳۵7مسولیت کودتا هفت ثور سال 

که از جریانات ان  و نسل جوان نیت های افرادمیخواهد به این ګونه مزخرفات بی اساس و دور از حقیقت ذه

 زمان بشکل درست معلومات ندارد معشوش میسازد.

شهید سردار محمد داودخان به رهبر د خشن رهبر افغانستان رانها علت وقوع کودتا هفت ثور را برخو

ان و فرعون در حالیکه در ان مالقات بین سردار افغ  ،امپراطوری شوروی لیوند برژنیف وانمود میسازد

 روس، رهبر افغان شهید محمد داودخان به متانیت و درایت سیاسی که داشت بغیر از تحلیل عالمانه از اوضاع

انجام نداده بود که مورد خشم وغیر دیپلوماتیک افغانستان، منطقه و جهان کدام عمل زشت  سیاسی، اجتماعی

در ویب سایت افغان ـ جرمن انالین  ان مالقات  یان. شاهدان عینی جریردګقرار جناب مقابل یعنی بریژینف 

حقیقی بدون کم و کاست توسط یکی از اعضای ان مجلس جناب اقای عبدالجلیل جمیلی درست و بشکل 

نګاشته شده. در این مورد هر ادعای اعضای حزب نام نهاد خلق   بطورکامآل بیطرفانهافغان دیپلومات ورزیده 

 مردود و قابل قبول نمی باشد.

قتل میر اکبر خیبر که  ۱۳۵7زب نام نهاد خلق مدعی اند که علت کودتا هفت ثور سال حاعضای  همچنان – ۲

به این معنی اګر  میباشد.صورت ګرفت توسط دولت انوقت یعنی زمان جمهوریت شهید سردار محمد داودخان 

نمی پیوست. ولی این بی میر اکبر خیبر را ترور نمیکرد اصآل کودتا هفت ثور به وقوع  ، حکومت انوقت

خیبر توسط حکومت انوقت صورت نګرفته بلکه قاتلین ان مرحوم میر اکبر خبران نادان نمی داند که قتل 

 بودند. اند و رهبران بی خرد حزب خلق
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برای اثبات این ادعای ما اګر میر اکبر خیبر توسط حکومت داودخان کشته میشد، بعد از پیروزی کودتا الف ـ  

ولی بر  ، داشت و تجلیل مینمودیګرام روز قتل وی را ، باید هر سالحزب نام نهاد خلق و پرچم هفت ثور 

نه میر اکبر خیبر و یاد بود یک روز هم بخاطر خدمات خود حزب  حزب مزدر خلق تا روز سرنګونی عکس

مله داودخان به نګرفت. این ادعا مزحرف انها که علت کودتا هفت ثور ح هم علنی و نه پنهایی حتی یک جلسه

 حزب خلق بود  مردود است.

پسر سپاه ساالر  /م غازییسردار عبدالعظو ترور یعنی شهادت  ۱۳۵۴روسها پیش از سال  ب ـ 

اتیشه نظامی  وی محمد نعیم خان که در ان وقت داماد شهید سردار صدراعظم اسبق و ،دخان غازیوشامحم

به وقوع بطور بسیار مرموز در موتر وی به قتل رسید ، حکومت افغانستان در مسکو بود در شهر مسکو 

 پیوست بود.

م بخاطر کمک های انه ،به کشورهای منطقه و اسالمیکه روسها بعد از سفرهای رسمی شهید داودخان ت ـ  

دو حزب چپی صورت ګرفته بود روسها به وحدت جمهوریت ن کشورها برای پیاده نمودن پالن هفت ساله ا

 کی جی بیپرچم بخاطر سرنګونی دولت ملی افغانستان دست بکار شد تا اینکه سازمان  خلق وخود یعنی 

نظامی خونین باهمکاری چند  حکومت داودخان را توسط کودتا ۱۳۵7توانست به روز هفت ثور سال 

  سرنګون سازد. بی خرد افغان وطنفروش 

حزب بانډیست دیموکراتیک خلق ! به را  دوران جمهوریت محمد داودخان پالن وزیر خرم احمد علی -۱

ر سالهای جمهوریت شهید سردار محمد داودخان هادت مرحوم علی احمد خرم در اواخشهادت رساند. قتل و ش

و حفیظ کی جی بی به دستور مستقیم وی توسط مرجان خلقی  خلق بود.دیموکراتیک ؟  نام نهاد حزب توطیه

 و به شهادت رسید. ترورهللا امین در روز روشن در دفتر کارش 

بود. امین  ، پالن ګذاری شدهامین، تره کی ، خلق  دیموکراتیک ؟حزب  رااکرم ګران  پیلوت و شهادت قتل -۲

 زندګی انجا در اکرم ګران پیلوت که رهایشی بالک عین در که را کارمل ببرک میخواستند شب ان در و تره کی

 پیلوت عوض ببرک کارمل ،شب تاریک  ان ورخطایی زیاد دراز دست ولی ترورستان  ،ترور نماید  میکرد

ی مانند ببرک یبه شهادت رساند. بخاطریکه پیلوت اکرم ګران از نګاه چهره و پوشیدن کال لیننرا  ګراناکرم 

  .داشت کارمل به ) کارمل ( شباهت زیادی

حزب دیموکراتیک خلق هر یک . برادران علمیار، خیال محمد  اعضایخیبر، توسط   اکبر میر قتل - ۳

  کټوازی، فقیر محمد فقیر ، انجینر ظریف به اساس قومانده مستقیم حفیظ هللا امین این میرغضب خون اشام

 . صورت ګرفت

 :سوال دارم ان اینکه جنایتکار یدرسخوانده ها من از شما

اینست ، اګر حزب  جواب من به این هموطنان ،ندکردا یهمرا کیها  ۱۳۵7 زمینه کودتا هفت ثور سال

 ، اګر شما رور نمیکردجنایتکار و وطنفروش شما، علی احمد خرم وزیر بادانش حکومت داودخان را ت

 میر اکبر خیبر را ، ره اګر شمار نمیکردید، و بالخرا بجای ببرک کارمل ترو ،پیلوت اکرم ګران  جنایتکاران

 مرحوم داودخان با حوصله فراخ که داشت  ،نمی شدید جنایتنجیری و ترورهای ز ترور نمیکردید و مرتکب
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شما را صادر نمیکرد. این شما بودید هرګز امر زاندانی ساختن و محکمه علنی رهبران ناعقبت اندیش حزب 

تا که و جنایات بعدی  ۱۳۵7زمینه کودتا خونین هفت ثور سال کی ، جی، بی    که به دستور مستقیم سازمان

این حزب جنایتکار شما  امروز در افغانستان خیر و خیریت میبود، ولی ګردیدید.نمیمرتکب دوام دارد امروز 

بود که اتهامات ناروا باالی حکومت انوقت نمودید، و به مظاهره غیر قانونی و شعارهای توهین امیز حوصله 

و افترات از ملت بزرګ  ید عوض چتیات نوشتن، دروغهائبیا کالم آخر ان انوقت را به سر رساندید.دولتمرد

  . وسالمبخواهید افغان عفو
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