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  بھ مناسبت سی و ھفتمین سالروز شھادت رفیق میر اکبر خیبر

فشرده یی از برگ های زندگی و کارنامه مبارزات انقالبی 

  رفیق میر اکبر خیبر شهید

  
در آن زمان کھ طلسم ظلمانی سیطره نادریان بر چھره پر درخشش آزاد زمین ما پرده وحشت  –کابل 

  .کشیده بودبیداد گری ھا و تاخت ھای استبداد 

در آن زمان کھ دستگاه پوسیده اعمال سیادت و قدرت فئودال ھا و عقب گرایان سیاه تاریخ بر باشگاه ھای 

سرد مظلومان بی پناه و عذاب دیده بر دھقانان کلبھ نشین و بر کارگران ستم کشیده بیرحمانھ یورش 

  .میبرد

ق و استبداد شیوه ھای ضد انسانی را بخاطر در آن زمان کھ کاخ نشینان ستمگر با تکیھ بر اورنگ اختنا

آزاد و پیگرد پیشتازان شجاع و انقالبی خلق ھای زجر کشیده ما درج کارنامھ شوم اعمال جنایتکارانھ 

  .خود ساختھ بودند
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و باالخر در آن زمان کھ امواج توفان زای عصیان توده ھا از قلب دریای پر خروش مبارزات طبقاتی 

روزمند خود را بخاطر در ھم کوبی النھ ظلم و استبداد، آغاز نھاده بود، ستاره نخستین خیزش ھای پی

مردی از الی کوھپایھ ھای سرزمین مرد خیز ما درخشیدن گرفت کھ پیکار مستمر و پیگیرش در 

پیشاپیش صفوف رزمنده حزب دموکراتیک خلق افغانستان این گردان پیشتاز طبقھ کارگر کشور، ھموار 

انقالب شکوھمند ثور بود این مبارز پیکار جوی و فرزند صدیق خلق این شخصیت  ساز ره پیروزی

است کھ با ریختن خون . ا.خ.د.برازنده جنبش انقالبی کشور شھید میر اکبر خیبر عضو کمیتھ مرکزی ح

  .خود انگیزه داغ طغیان انقالبی ھفت ثور را ساخت

زحمتکش دھقانی پا بھ عرصھ وجود  ھجری شمسی در یک خانواده ١٣٠۴میر اکبر خیبر در سال 

وی دوره ھای کودکی و نوجوانی را ھمراه با خانواده خود در آغوش رنج و بیداد وحشیانھ . گذاشت

دردھا و پھنای فقر دھقانان دور و پیشش در وی چنان نھاد ھای از خشم ساختند کھ . اربابان گذشتاند

ند و لمحھ ای او را در درازای نبرد خونین ریختگر پایھ ھای استوار شخصیت بزرگ انقالبی او شد

  .طبقاتی تنھا نگذاشتند

شھید خیبر پس از سپری کردن دوره ابتدایی مکتب نظامی موسوم بھ احضاریھ، با دراکیت و استعدادی 

از حربی شوونخی  ١٣٢۶کھ از خود تبارز داد، حق شمول بھ لیسھ حربی را بدست آورد و در سال 

  .شامل گردید فارغ و بھ حربی پوھنخی

وی در کنار آموزش نظامی پیوستھ در گستره تئوری پیشتاز عصر ما، با مطالعھ آثار، انقالبی بھ فعالیت 

وی ھمزمان با دوره ھفت شورا و نھضت اتحادیھ محصلین پوھنتون کابل در . فکری خود ادامھ میداد

رفت و در مبارزات داغ و شجاعانھ در موضع دفاع از آزادی و دموکراسی جا گ ١٣٢٩-١٣٢٨سالھای 

  .گسترده ضد استبدادی فعاالنھ شرکت جست

برای مدت شش سال بدون کوچکترین تحقیق و بازپرسی روانھ  ١٣٢٩شھید میر اکبر خیبر در سال 

درین دوران اعضای خانواده اش را بھ نا انسانی ترین و ظالمانھ ترین شکلی از بین . حجره زندان شد

بردند، ولی خیبر چون دژ استوار با آزار و شکنجھ سرسختانھ رزمید و درفش نبرد را پاکیزه و بی آالیش 

  .زندان بی باکانھ برافراشتھ نگھداشتاز وراء دیوار ھای 
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از وزارت دفاع بھ وزارت داخلھ روانھ شد و در کادر تدریسی 

ولی لحظھ ای ھم از کار انقالبی دوری نجست و پیوستھ در امر 

او را بھ پکتیا تبعید و رسماً مورد پیگرد و 

ھمینکھ دوره مکلفیتش بھ پایان رسید استعفا نامھ خود را بھ مقامات مربوط تسلیم و خود 

اندیشھ ھای پیشتاز عصر  وی در راه تبلیغ و ترویج

.  

در اثر توطئھ سیاه امپریالیزم امریکا با دست ھای آغشتھ بخون 

ید جنایت پیشھ گان سیا و عّمال ارتجاع بخون خفت ولی در قلب پر تپش زحمتکشان جامعھ ما زیست جاو

  
  در برابر قتلگاه خونین رفیق خیبر شھید ادای احترام می نماید

بنا بر فیصلھ پلینوم کمیتھ مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بخاطر تشییع جنازه خیبر شھید در 

ورت ص. ا.خ.د.اجتماعات عظیمی در شھر کابل تحت رھبری کمیتھ مرکزی ح
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از وزارت دفاع بھ وزارت داخلھ روانھ شد و در کادر تدریسی  ١٣٣۴پس از رھایی از زندان در سال 

ولی لحظھ ای ھم از کار انقالبی دوری نجست و پیوستھ در امر . آن وزارت مدت دھسال را سپری کرد

  .تشکل نیروھای انقالبی می رزمید

او را بھ پکتیا تبعید و رسماً مورد پیگرد و  ١٣۴۴ری در ارتباط با طغیان سھ عقرب حکومت جبار ظاھ

  

ھمینکھ دوره مکلفیتش بھ پایان رسید استعفا نامھ خود را بھ مقامات مربوط تسلیم و خود  ١٣۴۵

وی در راه تبلیغ و ترویج. بھ کابل برگشت و بھ فعالیت علنی انقالبی پرداخت

.ما در بین جوانان و روشنفکران وطن تالش پیگیر و مستمر میکرد

در اثر توطئھ سیاه امپریالیزم امریکا با دست ھای آغشتھ بخون  ١٣۵٧حمل  ٢٨خیبر در شامگاھان 

جنایت پیشھ گان سیا و عّمال ارتجاع بخون خفت ولی در قلب پر تپش زحمتکشان جامعھ ما زیست جاو

در برابر قتلگاه خونین رفیق خیبر شھید ادای احترام می نماید. ا.خ.د.ھیأت رھبری ح

بنا بر فیصلھ پلینوم کمیتھ مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بخاطر تشییع جنازه خیبر شھید در 

اجتماعات عظیمی در شھر کابل تحت رھبری کمیتھ مرکزی ح ١٣۵٧حمل 

پس از رھایی از زندان در سال 

آن وزارت مدت دھسال را سپری کرد

تشکل نیروھای انقالبی می رزمید

حکومت جبار ظاھ

  .تعقیب قرار داد

١٣۴۵در حوت 

بھ کابل برگشت و بھ فعالیت علنی انقالبی پرداخت

ما در بین جوانان و روشنفکران وطن تالش پیگیر و مستمر میکرد

خیبر در شامگاھان 

جنایت پیشھ گان سیا و عّمال ارتجاع بخون خفت ولی در قلب پر تپش زحمتکشان جامعھ ما زیست جاو

  .یافت

ھیأت رھبری ح

بنا بر فیصلھ پلینوم کمیتھ مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بخاطر تشییع جنازه خیبر شھید در 

حمل  ٢٩و  ٢٨
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در مراسم تشییع جنازه شکوھمند آن شھید قھرمان دھھا ھزار نفر از اعضای حزب و سایر 

درین روز جنازه گل پوش رفیق شھید ما با مارش لرزاننده با اشتراک ده ھا ھزار نفر کھ پاسخ دندان 

  .تجاع و امپریالیزم بود، بدرقھ گردید

 

 

  .ا.خ.د.گوشھ یی از مراسم تشییع جنازه رفیق میر اکبر خیبر شھید عضو کمیتھ مرکزی ح
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در مراسم تشییع جنازه شکوھمند آن شھید قھرمان دھھا ھزار نفر از اعضای حزب و سایر 

  .وطنپرستان و ھموطنان ما اشتراک ورزیدند

درین روز جنازه گل پوش رفیق شھید ما با مارش لرزاننده با اشتراک ده ھا ھزار نفر کھ پاسخ دندان 

تجاع و امپریالیزم بود، بدرقھ گردیدشکنی بھ دستگاه دولت استبدادی داوود، ار

گوشھ یی از مراسم تشییع جنازه رفیق میر اکبر خیبر شھید عضو کمیتھ مرکزی ح

در مراسم تشییع جنازه شکوھمند آن شھید قھرمان دھھا ھزار نفر از اعضای حزب و سایر . گرفت

وطنپرستان و ھموطنان ما اشتراک ورزیدند

درین روز جنازه گل پوش رفیق شھید ما با مارش لرزاننده با اشتراک ده ھا ھزار نفر کھ پاسخ دندان 

شکنی بھ دستگاه دولت استبدادی داوود، ار

گوشھ یی از مراسم تشییع جنازه رفیق میر اکبر خیبر شھید عضو کمیتھ مرکزی ح
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در آرامگاه خیبر شھید کھ دھھا ھزار رفیق و ھموطن ما گرد آمده بودند، شادروان رفیق 

  :گفت چنین. ا.خ.د.کی، نخستین منشی عمومی کمیتھ مرکزی ح  تره  نورمحمد

ولی این خون بھ ھدر » خون پاک رفیق شھید ما بدست ناپاک آدم کشان وحشی بر زمین ریخت«
خون بھای رفیق شھید ما بیش از پیش مداومت ھمرزمانش در پیکار و ابراز پایداری شان در . نمیرود

  .نبرد و فشردگی و ھمبستگی نیرومند درون صفوف رزمندگان انقالبی خواھد بود

رفیق میر اکبر خیبر کھ سیراب از سرچشمھ اعتقاد و ایمان نسبت بھ ایدئولوژی دوران : دوی اضافھ کر

ساز طبقھ کارگر نسبت بھ مردم و وطن خویش و نسبت بھ نظام عادالنھ فارغ از استثمار بوده جان عزیز 

  .آنھا بود و گرامی خویش را درین راه از دست داد ولی برد تاریخی با اندیشھ ھای واالئیست کھ او پیرو

خیبر استاد :درین اجتماع عظیم زنده یاد رفیق ببرک کارمل ضمن قرائت بیانیھ سیاسی چنین گفت
  .متواضع رفقا، مرد خردمند و خدمت گار بود

خیبر مبارز فداکار راه . خیبر فرزند زحمتکشان افغانستان، فرزند رنج و مبارزه خلق افغانستان بود
ر، وحدت حزب دموکراتیک خلق افغانستان  و اتحاد تمام نیروھای وحدت پیشاھنگان و زحمتکشان کشو

  .انقالبی و وطنپرست بود

خیبر مبارزه راه اتحاد طبقھ کارگر و دھقانان مبارز راه ایجاد جبھھ متحد دموکراتیک و ملی ضد فئودالی 

  .و ضد امپریالیستی تمام نیروھای ترّقیخواه و وطنپرست بود

میراث معنوی خیبر بھ رفقای ھمرزمش، ایمان، خدشھ ناپذیر او بھ : اضافھ کردرفیق ببرک کارمل چنین 

اندیشھ ھای پیشرو عصر ما و اعتقاد شکست ناپذیرش بھ رسالت طبقھ کارگر و ایجاد جامعھ نوین فارغ 

  .از استثمار و ستم ملی است

خت کھ سکوت خیبر قھرمان در آخرین روزھای زندگی خویش با پیگیری بھ رفقا خاطرنشان میسا

  .مرگبار سیاسی را باید شکست

ً این سکوت مرگبار را درھم شکست و بھ ارتجاع و امپریالیزم جواب  خیبر با شھادت خود شخصا

  .شکن داده شد  دندان

خیبر شھید تا آخرین لحظات زندگی مملو از افتخارش در راه رھایی زحمتکشان افغانستان از زیر منگنۀ 

  .، بی ھراس رزمیدفشار ھای طبقات استثمارگر
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بود ھمیشھ بھ رفقای ھمرزم و ھم . ا.خ.د.خیبر شھید کھ از رھبران سر سپرده و از بنیاد گذاران دلیر ح

شرف واالی شما افتخار بزرگ شما در عضویت حزب دموکراتیک خلق ! رفقا: سنگر خود میگفت

پاکیزه نگھداشت، وحدت آنرا  باید شایستگی عضویت آنرا تحصیل کرد، درفش آنرا بلند و. افغانستان است

  .بھ مثابھ عقل، شرف و وجدان خود حفظ کرد

خیبر شھید با قربانی جان خود در راه آرمانھای خلق ھای ستمدیده افغانستان نشان داد کھ در کارزار 

نیروھای داغ طبقاتی ھمیشھ در سنگر دفاع از توده ھای زحمتکش جامعھ بود وی در دشوار ترین 

  :شین بھ رفقای خود میگفتلحظات پیکار آت

پیکار بر ضد طبقات ستمگر، استثمارگر، بر ضد قدرتھای ارتجاعی، بر ضد دولتھا و قدرت ھای 
دروغگو و مستبد و بر ضد امپریالیزم، مبارزه ایست طوالنی، سرسخت و دشوار ولی سرانجام پیروزی 

  .نیروھای انقالبی حتمی است

ھای آتشین طبقاتی، پیکارگر آشتی ناپذیری بود در دفاع از آزادی  خیبر شھید در تاختگاه توفان خیز نبرد

  .ھای دموکراتیک خلق و حقوق زحمتکشان کشور

باید در میان توده ھا رفت و با توده ھا پیوند نزدیک تامین کرد در راه تجمع تشکل و : خیبر شھید میگفت

ازمان داد و خلق ھا را برای حملھ اتحاد خلق ھای وطن پیرامون شعار ھای مشخص انقالبی مبارزه را س

  .علیھ ارتجاع، استبداد و امپریالیزم بسیج کرد

سیمای خیبر شھید گویای واقعیت انقالبی حزب پیکار گری بود کھ ارتجاع و امپریالیزم در وجود این 

حزب و رھبران شایستھ آن بزرگترین دشمنان خود را می دید حزبی کھ در پیشاپیش خلق قھرمان 

اینجاست کھ . ان دمی از مبارزه اصولی علیھ امپریالیزم، ارتجاع و استبداد روگردان نشد و نایستادافغانست

شھادت رفیق خیبر امر تصادفی نبود بلکھ حلقھ یی بود از زنجیره واحد یک توطئھ وسیع علیھ حزب ما 

  .علیھ خلق قھرمان ما

یکران از خود گذشتھ گی پر شور و ھیچ کس نمیتواند بستیز قھرمانانھ، جانبازی بزرگ فداکاری ب

صداقت پر نیروی این قھرمان واقعی خلق را کھ تمامی عمر خود را بدون آن کھ چیزی برای خود 

 .بخواھد وقف راه پیکار مردم نمود انکار نماید
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  :خیبر شھید ما ھمیشھ می گفت

مبارزات خونین و شدید طبقاتی بطور اجتناب ناپذیر در پیشروی ماست ولی سرانجام پیروزی «
  ».حتمی است. . . نیروھای انقالبی و وطنپرست خلق افغانستان 

و فقدان او برای، ما درد . تعلق دارددیگر رفیق خیبر در میان ما نیست و بھ اوراق خاموش تاریخ 

اما آنچھ از او باقیمانده است میراث معنوی است کھ می تواند بھ ھمھ رفقای ھمرزم و بھ ھمھ . بزرگیست

انقالبیون صدیق مشعل تابناک برای ایمان خدشھ ناپذیر بھ راه جامعھ گرایی و باور خارایین بھ 

ر جھت جامعھ فارغ استثمار انسان از انسان، فارغ از رسالتمندی پرولتاریا و زحمتکشان کشور ما د

  .ھرگونھ ستم ملی و اجتماعی باشد

  :زنده یاد رفیق ببرک کارمل در مراسم تشییع جنازه خیبر بزرگ گفت

و اتحاد تمام نیرو . ا.خ.د.خیبر، مبارز فداکار راه وحدت پیشاھنگان زحمت کشان کشور وحدت ح". . . 

  ."ودھای انقالبی و وطنپرست ب

او بھ اصل برابری حقوق و برادری . خیبر یک وطن پرست پرشور، یک انترناسیونالیست صدیق بود"

  .تمام خلق ھای ساکن وطن محبوب مان افغانستان اعتقاد خدشھ ناپذیر داشت

  .خیبر مبارز راه آزادی ملی خلق ھای پشتونستان، بلوچستان و حق آنھا برای تأمین سرنوشت ایشان بود

قدرت طبقھ کارگر بھ حاکمیت خلق و بھ اندیشھ مترقی و بھ انترناسیونالیزم پرولتاریا، بھ خلق و  خیبر بھ

  .بھ وطن محبوب خود افغانستان وفادار بود

باید ! باید شکست! سیاسی را باید شکست» سکوت مرگبار موجود«خیبر ھمیشھ بھ رفقا می گفت کھ 

  .شکستاندخیبر با شھادت خود شخصاً این سکوت را . شکست

خیبر پیوستھ بھ رفقا میگفت کھ باید در میان خلق رفت خلق ھا را برای حملھ علیھ ارتجاع، استبداد و 

  ».امپریالیزم بسیج کرد

  .اینست آنچھ انسان بزرگ مانند خیبر در عرصھ تئوری و عمل برای نسل انقالبیون باقی گذاشتھ است

یدوار این رادمرد انقالبی دشنھ آلوده بھ زھرش را فرو خیبر، شھید شد و امپریالیزم توانست بر قلب ام

برد اما امپریالیزم نتوانست راه آرمانی را سد نماید کھ خیبر و ھمرزمان صدیقش تالش رستاخیزی را 
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برای آن آغاز نموده بودند حماسھ شھادت رفیق خیبر و خنجر خفتھ در خون گرم و پاک او راه فتح و 

  .بشارت داد پیروزی را گشود و آینده را

  .خون رفیق خیبر شھید اتحاد و ھمبستگی حزب ما را نیرومند ساخت

در اثر توطئھ دولت مستبد داوود، . ا.خ.د.چند روز پس از این حادثھ رفقای رھبری کمیتھ مرکزی ح

  .ارتجاع و امپریالیزم بھ زندان کشانده شدند کھ سرانجام بھ قیام شکوھمند ثور منجر گردید

در برابر قھرمان خود سر تعظیم فرود آوردند برای اولین بار در تاریخ کشور ما جنازه حزب و خلق ما 

  .خونین یک انسان، یک رزمنده، یک انقالبی با احترام و عظمت بی نظیر بھ خاک سپرده شد

حزب ما در وحدت واقعی در پای جنازه این رفیق بزرگ سوگند یاد نمودند تا از راه نبرد دمی نایستند 

  ».نفس از پای نمانند و یک«

پیروزی  ظفرنمون مراسم تشییع جنازۀ شکوھمند خیبر شھید بازتاب ھمبستگی و وحدت گسست ناپذیر 

خون ھای ریختھ شده شھیدان قھرمان . حزب بود کھ بااثر آن سکوت مرگبار سیاسی درھم شکستھ شد

پرافتخار خیبر شھید بر جبین نام . حزب دموکراتیک خلق افغانستان بنیاد وحدت حزب را تحکیم بخشید
  .تاریخ مبارزات خلق ھای وطن ما جاودانھ است

آنسوی کوھھا نبود و این روز بدنبال مرگ او » قیامت تاریخ«خیبر رفت و بھ جاودانھ پیوست ولی روز 

  !فرا رسید، روزی کھ خیبر ھمھ عمرش را در انتظار آن گذشتانده بود

  :چھ خوب گفت شکسپیر

نھ بود و عناصر آن چنان با ھم ترکیب یافتھ کھ طبیعت می توانست بپا خیزد و ھمھ زندگی اش نجیبا«

  ».اینست یک انسان: جھان بگوید

زندگی خیبر با کار و . او یک انقالبی صادق با روانی زالل و ایمان آھنین بود. خیبر شھید فسانھ شد

  .پیکار انقالبی عجین بود

بی خلق ما است انقالبیون کشور ما ھیچ گاه خیبر شھید و بزرگ شھادت او بھ مثابھ پایداری جنبش انقال

!خود را از یاد نخواھند برد نام او ھمیشھ در قطار سرسپردگان اصیل راه انقالبیون و اصالتداران است
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