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     شھيد است ؟"مير اکبر خيبر"ً ايا واقعآ

  .کشد   افراد را از نقاب بيرون مییزمان است که چھره ھااين 

  بی آزرم، پرچمدار" ھاشميانۀينآئ" ۀول مجلؤ مدير مس"سيد ؟ خليل هللا ھاشميان"نام ه  يک عالی جناب؟  بۀدر تبصر

يم وگرديده ، اين پرچمدار مخفی و ريزرف يا واضح بگ نشر "نالينآافغان ـ جرمن " که در سايت ٣/٢۵/٢٠١٧رخ ؤم

 بازسياسی و کميته مرکزی دوران حاکميت حزب خلق  ی  عضو بيرو، وزير اطالعات و کلتور" مسعود حيدر"برادر

 هگذشته به چ سال ۴٠ پرده  برداشت، اين مکار در طول ش و فاميلش بودن خودیو از پرچم) ب دادآ را به یلگ(

 افغان ۀيرا در چشم مردم بيچارگنام مليه  ب،)ص(مد  حضرت محۀنام مسلمان، سيد و اوالده  ھا ، شادی بازيھا بگنيرن

بحث جريان دارد ، اين   در بين افغانھا جر و"مير اکبر خيبر"در اين چند روز که باالی شخصيت . خاک اندازی نمود

 که  تا اين سرحدانمايد حت  دفاع می"مير اکبر خيبر" ۀشتگذ از اعمال ئی ديده دراه دو روخه امروز به چ" نا سيدسيد"

شته گذ ۀ پرچمدار در اين يکی دو ھفت"ھاشميان"يعنی ؟ ! واالمقام" ناسيدسيد"، اين اعالم می داردوی را امروز شھيد 

نمايد، من ھيچ نمی دانم که اين پوھاند؟ و داکتر  وری میآ به حيث شھيد ياد"مير اکبر خيبر"در نوشته ھای خود از 

  میهد چکه بدان نآورعالم تکيه زده فتواھای خود ساخت خود را بدون  مسند حضرت سرربکه گويا ) ھاشميان(رامری گ

ه بی مفھوم سراپا عقدۀ وی در چندين نوشت. از کجای مغز متعفنش بيرون می کشدکند،  کورکورانه صادر میو ويد گ

جد مکرويان که من شخصآ يکبار نماز خواندن مير اکبر خيبر را در مس«. نويسد  می"مير اکبر خيبر" ۀ دربارمندانه

در تمام اين نوشته ويراستاری نشده و ساير نقل ھای قول " ھاشميان"اغالط امالئی [ - ».!کابل ديديم پس وی شھيد است

  "] پورتال-است 

 با پدر داکتر هھمراکه شکل يک تکتيک سياسی ه ، عوام فريبی مردم بءخاطر رياه ن ھم بآيا به يک نماز خواندن آ

توانيم امروز   در مسجد مکرويان خوانده شده باشد مییجا  روس يکۀکومت دست نشاندخرين سردمدار حآ "نجيب"

به استناد اسناد حزبی  "مير اکبر خيبر" ؟ن که از درون دل وی خبر نداريمآ ايم بئنام شھيد ياد نماه  را ب"ميراکبر خيبر"

ر يک نماز خواندن تکتيکی گه بود، ای کردئ ضد اساسات اسالم مغز شوهکسی بود که ھزارھا جوان را بمنتشر شده، 

 که "ببرک کارمل"، "حفيظ هللا امين"، "نورمحمد تره کی" داللت به مسلمانی و شھادت وی کند پس "مير اکبر خيبر"
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رفيق قھرمان ما ان حزبی است که به دوستی کشور شوراھا يعنی روسيه اعتقاد قلبی عقيده وی عميق « فتند گ ھميشه می

  به شمار می روند؟" ؟!شھداء"ز کدام قماش ا، »داشته باشد،

 يک وقت نماز ديگریری کشته شود و کسی گکه توسط فرد دي ھر فردی  اين سيد فتوا دھنده،ۀخوب نظر به فرمود

 ،"برھان الدين ربانی "نظر اين جناب عالی،ه چرا ب!   شھيد است ،مقتول را ديده باشدتی خواندن تکتيکی نه عقيد

 و توسط ندخواند نماز میتی  عقيدًاد، اين افراد واقعن، شھيدان خطاب نمی شو"عبدالعلی مزاری"، "احمدشاه مسعود"

 فتوا دھنده ھيچ وقت به از بخت بد آن افراد ، ولی گردندمغرض به شھادت رسيدند، اينھا نيز بايد شھيدان محسوب  افراد

 اين جناب عالی؟؟؟؟ ھر فرد حزب ديموکراتيک ۀود،  پس به اين فرمه است خود به خطاب شھيد نکردۀ در ھيچ نوشتآنھا

کشته شده شھيدان مبارک به حق ملت ما جھاد عليه  و داغ  گرمکه در جبھات یئنھاآکه يک بار نماز خوانده باشند و 

  .)يا هللا به علم خود تو ميدانی(ھستند، 

ده و به اعضای حزب ديموکراتيک  انصاف عدول نموۀ از جادءضد شھدا  که بیشود ھر شخص ال پيدا میؤدراينجا س

نھا را در آشد اين جناب عالی   کشته میجنگنھا در آکه  خواند وقتی کرد و ھم نماز می  میجنگ خلق که در جبھات 

نھا نيز آ نو وی یکه نظر به فتوا در حالی. کرد   خود مرتد و مردار و نوکران روس خطاب میۀن وقت در مجلآ

 شخص توھين کننده  گکه يک شخص به شھيد توھين کند مر نظر اصول اسالمی وقتید ، از نشو شھيدان محسوب می

.  ونه فتواھای غير شرعی،  اسالم را می شرماندگ اينا ب، ديموکراتيک پرچمدار"سيد"مباح الدم و واجب القتل است، اين 

.  کرديد  را مردار خطاب می" مسعوداحمد شاه"نه خود ئيآيا اين شما نبوديد که در آال کنم که ؤر من از اين جناب ؟ سگا

، داکتر "حفيظ هللا امين"، "نورمحمد تره کی" به کرات و مرات از طريق تلويزيون افغانستان ھريک ًامن شخص

نھا نيز آ کشته شده اند،  بايد به شان، اين افراد فوق الذکر نيز  توسط افراد مخالفاندم که نماز خوانده ه ا را ديد"نجيب"

ربانی ، احمد شاه مسعود، جنرال  داود داود، پسر "قای آوار شھيد پرور، بايد به گشود؟، ھمچنان اين بزرخطاب شھيد 

 ملکيت "نه ھاشميانئيآ" ۀکند که اسالم ھم مثل مجل اين بيچاره فکر می.   نيز خطاب شھيدان نمايد"تورن اسماعيل خان

  )ی  کجا ماند مسلمان–چون کفر از کعبه خيزد . ( شخصی وی است

ھا را لچ و ی خاطر شرماندن اسالم پاه  اين پرچمدار معلوم الحال ، ژورناليزم و ادبيات را شرماند،  حاال ب"ھاشميان"

  . پناه بر خدا از شر چنين شياطينی.شرماندخواھد که اسالم را نيز ب استين ھای خود را بر زده می

ويد که مرحوم يک ديکتاتور گ رديده میگ خود متذکر ۀی از مقالئ اين جاسوس مخفی حزب پرچم در يک جا"ھاشميان"

باشد   می  خودشگفتۀ ًين که اصالغکند يک نقل قول درو ن فرد را ذکر نمیآ يک فرد که وی اسم ۀفتگوی از . بود

  .کنم سازم و يا مثل تخم به زمين پاشانش می فته بود، يا من از افغانستان يک چيز میگدخان وکه داو. ويدگمي

که ( فته ،گدخان پيش روی کی اين را وز اين عالم بی علم دين؟ و صاحب صالحيت فتوا دادن؟  بپرسم که داور من اگا

قول عين نقل قول وی از ھای ونه نقل گاين ) کنم سازم و يا مثل تخم به زمين پاشانش می من از افغانستان يک چيز می

داوودخان و نعيم « فته بود، گقای شرر که آ بود نه از "انھاشمي"خود  گفتۀ ً که اصال"شرر"نام ه زبان يک ديپلومات ب

ويد زمانيکه گ ی عضويت ک جی بی را اخذ کرده بود، وی از اين نقل قول پا را فراتر نھاده میگخان در دوازده سال

مرحوم شھيد داوودخان سفير در کشور روسيه شوروی بود ھر شام در تاريکی به دفتر ک جی بی ميرفت و به انھا 

  فااعتبرو يااولي األبصار. "اپور روز مره سفارت ميدادر
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رض نقل قول درست است، اگر درست است پس من ھم چندين نقل غ قول اشخاص م ھایيا تمام نقلآ. خوانندگان گرامی 

گفته   برايم"ھاشميان" جناب عالی؟؟؟ ۀنھا دربارآ دارم که ...، و "نبيل مسکين يار"قول از افغانھای محترم مانند جناب 

محمد داوودخان . گويد  پرچمدار که می"ھاشميان"الی خ پوچ و ميان ،در مورد ادعای بی بنياد .ھر صورته ب... و  .اند

  پنھان نموده "امان هللا خان"يا اين شخص نقاب پوش ديموکراتيک پرچمدار که خود را زير چتر نام آيک ديکتاتور بود؟ 

تواند، اين نوکر و  ن وقت چيزی گفته میآ پادشاه "امان هللا خان"اری  حکومت ده وبرای ما در مورد طرز ادار

 تا "غازی امان هللا خان"کند؟   قضاوت میه چ"امانی"جاسوس ډبل ايجينت روس و انگليس در مورد ديکتاتوری زمان 

 یخاطر قدرت و بقاه  ب"امان هللا خان"يا آن نام  تار و مار ساخت، آ  ياکه توانست دشمنان تاج و تخت خود را به اين و

 و خاندان وی "نادرخان"خاطر دوام سلطنت خود ه  ب"امان هللا خان"يا آکشت ؟،  خود را نیسلطنت خود برادر و  کاکا

و نابود خاطر استقرار سلطنت مخالفين خود را نيست ه  ب"امان هللا خان"يا آ به خارج روان نکرد، "چرخی"قای آرا مثل 

 به خارج باالی سفر "امان هللا خان" که ی پولآنياآذيه نشده بود، غ توسط پول انگليس ت" خانامان هللا"يا آ؟؟؟؟ . کردن

 "امان هللا خان"نھا داده شده بود؟ آن پول انگليسھا نبود که به پدر و پدر کالن وی از طرف آخود به مصرف رسانيد 

عيم افغان بود ز اولين "امان هللا خان" کرد،  ءضا دوستی و عدم تجاوز امۀ روسھا معاھدهاولين شاه کشور بود که ھمرا

 اولين "امان هللا خان" شوروی روان کرد، ۀخاطر ياد گرفتن فونون ملکی و نظامی به روسيه که محصالن افغان را ب

دانم که غازی  ال ديگر، من خوب میؤنظامی خريداری نمود و صدھا سو ساير مايحتاج  بود که از روسھا سالح شاھی

در مورد ديکتاتوری رژيم . برو و عزت من و تو کردآخاطر ه  اين کارھا را ب"محمد داوود" و سردار " هللا خانامان"

ه  ب"امان هللا خان" شروع و اوج گرفت، "امان هللا خان" که عليه حکومت یيا در اغتشاشاتآ، "امان هللا خان"سلطنتی 

نھا به قتل رسانيد ، ھمچنان آخاطر بغاوت ه  شاھی خود را بن اغتشاشات چند ھزار افراد مخالف دولتآخاطر سرکوبی 

خاطر ه  ب"امان هللا خان" که یشعين رو. لطنت امانی از دست دادندرين خود را در زمان سيچند ھزار عسکر جانھای ش

رژيم  ی برای بقا"محمد داوودخان" و "ظاھرخان"، "محمد نادرخان" سلطنت خود اختيار کرده بود، عين کار را یبقا

يم پس دولت امانی و ئپس اگر دفاع از حيثيت ملی، استقالل کشور و نواميس ملی را ما ديکتاتوری بگو. کرد خود می

  .. دولت نادری در ترازوی عدالت مساوی و ھم وزن ھستند

تر ھای سياه و سفيد يعنی نقاب پوش و غير نقاب پوش از ھر روز ديگر زياده خوب شد که در اين يکی دو ماه چھر

  . گردد برمال می

 سياسی کميته مرکزی ی وزير اطالعات و کلتور و عضو بيرو"حيدر مسعود"نام  ه  ب"ھاشميان" اگر برادر جناب 

حيدر "ن صورت يعنی جناب آشد در   و سر به کف کشته میهزديخواآزمان اقتدار حزب ديموکراتيک خلق توسط کدام 

 اين پرچمدار مشھور و بی نظير، "ھاشميان"ً  اصال.ااعتبرو يااولي األبصارف .شد؟ و قاتل او مرتد  نيز شھيد می"مسعود

ھای بی بنياد خود تحقير و توھين ه  نوشتاشمن،  يک عده اشخاص را ب عليل و مريض تحت نام دوست اما داين شخص

 یيا اعضاآافغان بود، زادمنش آ يک شاه "امان هللا خان" را پيش کند، "امان هللا خان غازی"نمايد، حاال خدا خير  می

از سر، جان و مال ه حزب ديموکراتيک خلق که طرفدار اشغال افغانستان توسط روسيه شوروی بودند و چند سال ب

 انترناسيوناليستی روسی دفاع ۀخاطر عقيده  چند سال متواتر به يک روز چهاشغال شوروی در سنگرھای داغ چ

ھيچ  . ه نًايم ؟ ابدئ خطاب نما"امانی"توانيم  گران روسيه شوروی را ما میيا اين ديموکراتھای طرفدار اشغال آنمودند، 

زدامنش بودند، و ديموکراتيک آ شده نمی تواند ؟ امان و امانی ھا "امانی" عظمت طلبی شوروی،  ۀوقت پيروان انديش

                       ٠١/٠۴/٢٠١٧ - .گ دی دا د څه لپاره جن-اوس پری پوھه شولی ولسه  -. ھا  خلق و پرچم طرفداران اشغال شورويھا

�


