
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۳۰/2۰/12۰2                                                                         ینیحس رفعت

 ؟ کی است یبیعبدهللا نا

 

عبدهللا نایبی درمکتب استقالل کابل توانست بورس تحصیلی فرانسه را ازمدیرفرانسوی بدست   هرچنداین شخص یعنی 

بیاورد مگر کارکرد هایش درافغانستان گواه بر بالهت )از حیث رٲی و عقل ضعیف شدن؛ نادانی؛ 

 .کودنی؛(وتفکرارتجاعی اوست 

دراوایل فاجعه ثوربنابرابن الوقتی از }ببرک خیل{ ها بود. درفرانسه ادامه تحصیالتش را ناتمام گذاشت وکابل آمد. در 

 .شعبه »تبلیغ وترویج کمیته مرکزی حزب خلق« کارمی کرد

های ببرک]  وقتی ازکشتاروبزندان انداختن های ببرک دوسال گذشت، عبدهللا نایبی اهتمام انتشارکتاب بی مایهء[بیانیه

 .را درچاپ خانه دولتی بعهده داشت 

  و   کشتارهای تاریخی نجیب هللا وسروری و اوباشان اگسا وکام خاد، عبدهللا نایبی سرودها وتصنیفها و  سالیان استبداد در

 انهدام انسانیت در نامش را ثبت تاریخ چپاول و  اوصاف حزب ستمگر خلق نبشت و  مدح و  شعرهای فراوانی در

 .افغانستان ساخت 

 .مثالهای فراوان دیگر ( شعرش از نایبی ابن الوقت است و توحزب ما توحزب قهرمان ماال خواندن مسحورجمال ) مث

 :دالیل افزونتربر مرتجع بودن عبدهللا

 .، احکام مارکسیزم کابلی نایبی نیزتغییرکردپس از دیکتاتورشدن نجیب 

 .شت جانش را نمی ش .نایبی بدون ذکرنام نجیب حتی نان نمی خورد و یک

 .. پس ازغرغره شدن نجیب بفرانسه گریخت دو

کابل   تابعیت فرانسوی حزب نهضت آینده افغانستان را در عبدهللا در فرانسه با فلسفه ابن الوقتی،  اوامر . بنابرسه

حزب   بامعاش دبل باو ندادند، این حزب را دشنه بر گلو زد و  {کاری درکابل }شریف ساخت وپس ازچند سال چون 

 .کرد نوین مردمی افغانستان را تولید

 .چار

پرست بی همتا خواند.  را میهن  کابل که آمد آمد مجاهدین را حدس زده بود، در مدح خلیل هللا خلیلی بیانیه داد و او  در

کتاب عیاری از خراسان را   مگر دربیانیه نگفت که خلیلی در وصف رییس جمهور پاکستان شعر و در وصف بچه سقو 

 .ست نوشته ا

مادرزاد است. یعنی: داکتر  حزب خود، نایبی بارها غیر مستقیم اعالم می دارد که بی سواد دو   وبسایت  دردو  پنج.

 .نجیب را شهید نجیب می نویسد
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .زهی! حماقت 

. 

« ... 

شود   معنای کشته شدن در راه هللا است. در اسالم شهید به کسی گفته می   تعریف شهادت در متون مختلف اسالمی به.۱

 .جان خود را در راه خدا فدا کندکه 

 « .طبق احکام اسالم کسی که به شهادت رسیده نیاز به غسل و کفن ندارد.۲

می شود وسپس آزار و  نپذیرفتن فکری دیگر، زاهد کسی است که برای طرفداری ازفکری، و  شهید یا جاویدنام.۳

 .هی بیرونی را برآوردمیرد تا از باوری پشتیبانی کند یا خواستٔه گرو  بیند یا می  شکنجه می 

 .مفهوم شهادت در برخی ادیان از جمله اسالم، مسیحیت، بهائیت، هندوئیسم، آیین سیک و یهودیت حضور دارد

.. 

 اسالم  و  شهید

معنای شاهد و حاضر بودن و گواهی دادن   لفظی عربی و صیغه مبالغه از ریشٔه »َشَهدَ« و اسم مصدر »شهادَه« به

 .شود داللت دارد که عمِل گواه بودن از آن فرد زیاد صادر می  است. صیغٔه مبالغه بر این 

 :داردحدیثی از پیامبر اسالم، محمد بیان می 

ِ َعزَّ و جلَّ »  «. الشَُّهداُء َخمَسةٌ: الَمطعُوُن، و الَمبطوُن، و الغَِرُق، و صاِحُب الَهدِْم، و الشَّهیدُ فی َسبیِل ّللاه

 شده، قربانی آوار و شهید در راِه خدا. صحیح مسلمیمار مبتال به اسهال، غرق زده، ب اند: طاعون  شهیدان پنج دسته

سپس حمزه و حسین بن علی به َسیَّد الُشهداء لقب [ ۸شود.]در دستٔه پنجم، نخستین زن شهید در اسالم، سمیه شمرده می 

 .اند گرفته

 :پردازد عمران به مقام شهیدان می سوره آل  ۱۶۹تا  ۱۷۵قرآن در آیات 

اند بلکه زنده به حیات ابدی شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود. )آنان به فضل  البته مپندار که شهیدان راه خدا مرده»

اند و بعداً در پی آنها به   اند و به آن مؤمنان که هنوز به آنها نپیوسته و رحمتی که از خداوند نصیبشان گردیده شادمان 

 .که از مردن هیچ نترسند و از فوت متاع دنیا هیچ غم مخورند راه آخرت خواهند شتافت مژده دهند

 « .و آنها را بشارت به نعمت و فضل خدا دهند و اینکه خداوند اجر اهل ایمان را هرگز ضایع نگرداند

. 
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