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تايپ کامپيوتری :ع  .ق  .فضلی
م.ا .خيبر در سال ) ١٣٠۴ه .ش( در يک خانواده زحمتکش دهقانی پ تون پا به عرصه وجود گذاشت.
وی از کودکی تا بزرگی در آغوش رنج پرورده شد و از نزديک ،شاهد استثمار دهقانان زحمتکش و
منجمله خانواده خودش بود.
م.ا .خيبر از سپری کردن دوره ابتدايی مکتب حربيه بنام احضاريه ،بنا بر استعدادی که از خود نشان
داد ،حق شمول به ليسه حربی را به دست آورد و در سال  ١٣٢۶از حربی وون ی فارغ و به حربی
پوهن ی شامل گرديد.
م .ا .خيبر در پهلوی آموزش تعليمات نظامی ،علی رغم موانع و مشکﻼت به صورت خصوصی
پيوسته به مطالعات اجتماعی و سياسی می پرداخت.
م .ا .خيبر در دوران تحصيل در حربی پوهن ی هميشه پرچمدار نظريات وطن پرستانه و آزادی
خواهانه بود و همزمان با نهضت دوره هفت شورا و نهضت اتحاديه محصلين پوهنتون کابل )سال های

 ٢٨و  ،(١٣٢٩علی رغم وضع خاص محيط خويش فعاﻻنه و شجاعانه  . . .در موضع دفاع از آزادی
و دموکراسی و در راه ترقی کشور قرار می گرفت و عليه استبداد و ارتجاع و نفوذ استعمار قهرمانانه
قرار مبارزه می کرد .اين شيوه مبارزه بی سابقه در آن محيط موجب گرديد که در روز توزيع شهادت
نامه فراغت از حربی پوهن ی م .ا .خيبر به رتبه دوم بريدمن در سال  ١٣٢٩بدون تحقيقات و محاکمه
برای مدت بيش از  ۶سال محبوس گردد.
حين دوره حبس اکثريت اعضای خانواده م .ا .خيبر به شکل فجيع و ظالمانه ای از بين رفت .وی
بدون کوچک ترين ارتباط با برون از زندان با تحمل بی نظير و استقامت و شجاعت روزهای سياه و
طوﻻنی زندان را ،توأم با فشار ،کوته قفلی ،فقر ،محروميت مادی و معنوی آن ،گذشتاند .ولی علی رغم
اين وضع دشوار و درد آور ،مﻼک عمل و قضاوت م .ا .خيبر بدون کوچک ترين عقده شخصی پيوسته
منافع و مصالح خلق کشور بوده و می باشد.
در سال سوم حبس م .ا .خيبر با ببرک کارمل در زندان معرفت يافت و پيوند رفاقت مترقی ،مسلکی
و تاريخی ميان آنان ايجاد گرديد .م .ا .خيبر پس از آن روش نوين مبارزه طبقاتی را اتخاذ کرد و
تاکنون همرزم نزديک ب .کارمل بوده و می باشد.
م .ا .خيبر بعد از  ۶سال و چند ماه حبس بدون محاکمه در سال  ١٣٣۴از بند رها گرديد و علی رغم
ميل وی که شغل آزاد می خواست از بست وزارت دفاع ملی منفک و با حفظ رتبه افسری نظامی ،به
وزارت داخله در چوکات قوماندانی ژاندارم و پوليس قرار داده شد.
طی تقريبا ً  ١٠سال کار در کدر تدريسی و معلمی زبان انگليسی و احتياط در وزارت داخله با وجود
استعداد ،تقوا ،شرافت و اخﻼق عالی وطن پرستانه خويش صرف تا رتبه تورن )معادل رتبه  ٧ملکی(
رسيد و هيچوقت کرسی قابل مﻼحظه ای در دستگاه اداری حکومت نداشت و هميشه تحت تعقيب و
محيط تهديد قرار داشت.
م .ا .خيبر چندين بار درخواست استعفا از کار رسمی در دستگاه حکومت را بنمود ،ولی از آن جايی
که عناصر مستبد حکومتی به شخصيت مؤثر سياسی و اجتماعی وی پی برده بودند به بهانههای مختلف
جواب رد به استعفا نامه های وی می دادند .روی اين وضع بود که به صورت مرموز و نا آگاه بعد از
واقعۀ  ٣عقرب سال  ١٣۴۴از کابل »جدا« ساخته شد و به پکتيا »اعزام« گرديد ،و در آنجا رسما ً
تحت مراقبت قرار گرفته و از تماس گرفتن به کابل جدا ً ممنوع ساخته شد.
به مجرد بسر رسيدن دورۀ مکلفيت )در حوت  (١٣۴۵م .ا .خيبر استعفا نامه خود را به مقامات مربوط
تسليم و خود از پکتيا وارد کابل شد و به صورت علنی شروع به فعاليت سياسی سازماندهی و
ايدئولوژيکی دوشادوش پرچمداران جريان دموکراتيک خلق افغانستان بنمود.

م .ا .خيبر در تمام حيات  ١٣ساله پس از رهايی از زندان ،علی رغم موقف حساس وی ،قسمت اعظم
وقت خود را در ترويج و تبليغ انديشههای پيشرو عصر ما ،مطالعات علمی ،نويسنده گی و تدريس
جوانان مترقی افغانستان سپری کرده و هميشه مشعل اعتماد و اطمينان محيط رفقای پيشرو خود بوده
است.
م .ا .خيبر در رشد و تکامل جريان دموکراتيک خلق افغانستان سهم مؤثری و پر ارزش داشت .بدين
لحاظ پس از استعفی تا کنون به حيث رفيق ارجمند با وجاهت ،صديق ،متواضع ،دانشمند و وطن پرست
نزديک با خلق افغانستان ،فشرده با جريان دموکراتيک خلق افغانستان و در هيأت رهبری آن و در
موضع دفاع از ايديولوژی طبقه کارگر و اصول جهان بينی علمی و به حيث همرزم نزديک ب .کارمل
دليرانه به پيش ميرود.
م .ا .خيبر  ۴۴سال دارد ،متأهل است و دارای چهار فرزند می باشد و به استثنای يک کلبه محقر ديگر
دارای هيچ گونه ملکيت شخصی نيست و تأمين حد اقل زنده گی وی و خانواده اش به عهدۀ جريان
است.
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