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 2022نوامبر   11جمعه                                                         محمد حیدر اختر       

 انتخاب و ارسال: سلیم سالم      

 یادوارۀ مختصری از شادروان غالم نبی خاطر

 نامه نگار، شاعرمردمی و متعهد 

  

 
 

خورشیدی در ده افغانستان کابل می باشد.    1۳1۴حوت سال    12زاد روز شادروان غالم نبی خاطر  

یوسفزی مشهور به امین نظام ) یکی از رتبه های نظامی وقت ( نام داشت.     پدرش حاجی غالم محمد 

را در     از کابل به والیت بغالن رهسپار شدند، بناً خاطر تحصیالت متوسطه   پدر خاطر با خانواده

مکتب حربی     یان رسانید و بعداً به کابل آمده و شاملمکتب متوسطه فابریکه قند والیت بغالن به پا 

داشت. با تحمل مشکالت     شد . قید و بند عسکری به مزاج خاطر برابر نبود زیرا طبع آزاد منشانه 

خپلواکی            استقالل   
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زیاد اداری، مکتب حربی را ترک نموده و پیشۀ خبرنگاری در روزنامۀ انیس را بگزید و در پهلوی  

 .پیش می برد    یث گویندۀ زبان دری در رادیو کابل وقت وظیفۀ خبرنگاری همکاری اش را منح 

در سال هایی که به دهه ای دموکراسی شهرت دارد، خاطر توانست نخستین نشریۀ ملی و غیر دولتی  

انتشار     در مقابل استبداد و نژاد پرستی   ملی و عدالت خواهانه    را به نام ) پیام امروز( با روحیۀ

با نخستین شماره اش   طرف توجه عالقمندان آزادی خواه و طرفداران دیموکراسی واقع  بدهد که 

اکثریت خاموش جامعه، یعنی قشر غریب و بی نوا و کارگر     گردید . زیرا پیام امروز آواز و ندای 

پیام     بناً جریده   رژیم حاکم را خوش نیامد.   بی مزد و کم مزد بود . واضح است که چنین نشرات 

 .عنی غالم نبی خاطر راهی زندان گردید امروز مصادره و ناشر آن ی

تنها نبود زیرا شخصیت های علمی و فرهنگی فروانی عقب میله های زندان قرار    در زندان خاطر 

 . می توان از انجنیر محمد عثمان نام برد  از آن جمله  داشتند که 

بلندتَر و رساتر به گوش     بعد از رها شدن از زندان خاطر دوباره خواست صداى مظلومین وطنش را 

)      دولتمداران برساند و در صدد احیاى یك نشریه شد و درخواست جواز روزنامه یى را به نام 

 !نى نامیدند ى فردا را ایراافردا( به دولت داد این بار عمال دولت با نام نشریه مخالفت نموده و كلمه  
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درخواستی به نام    دهد( و   ی خاطر به عوض اسم فردا کلمهٔ سبا را برگزید که بازهم )فردا معنی م

نشرات را    ۀاجاز  فرستاد که خوشبختانه پذیرفته شد و    مقامات مطبوعات افغانستان    جریده سبا به

دا محمد  سردار  کمونیستی  نیمه  کودتای  با  سبا  نشریه  نشرات  نمود.  قانوندریافت  که  آزادی     ود 

 . مطبوعات را لغو قرارداد مانند سایر نشرات آزاد از نشر بازماند 

طوری که همه می دانند با کودتای نامیمون هفت ثور که ابر تاریک ونحسی بر فراز کشور پرده  

بکش آغاز نمود، احمد فهیم خاطر    ببند و  ه برای بقای خود دست به بگیر و د کشید و رژیم دست نشان

راهی زندان شد و خاطر نیز مجبور به مخفی شدن    ند بزرگ غالم نبی خاطر نیز دستگیر و فرز

 .گردید 

ببرك كارمل    ،قشون سرخ اتحاد جماهیر اشتراکیه شوروی سابق   زمانی که   1۳۵۸درششم جدی سال  

ى تانک هاى روسى وارد ارگ نمودند و دور دیگرى از تاریخ سیاه كشور آغاز  ا را سوار بر میله  

پرچم و بالخصوص   -باند دموکراتیک خلق گردید و این بار خاطر نظر به سابقهٔ مخالفت سیاسی با  

درمقابل کارمل  را  خورشید خود    1۳۴۸داشت که درسال   با شخص ببرك كارمل، شاه شجاع روسی  

 . کاندید پارلمان نموده بود، مجبور به ترك خانه و كاشانه اش گردید و عازم پاكستان شد 

اسى در پاكستان چنان بود كه جاى پاى براى شخصیت هاى ملى و وطندوست خیلى تنگ  فضاى سی

  ( پاکستان  استخبارات  دستگاهٔ  و  نمود  افغانستان  آی،اس،  آمي  روشنفکران  با  شدید  مخالفت   ) ی 

د. ازین رو خاطر عازم ایران  ننمی خواست که روشنفکران با تنظیم های جهادی کار نمای   و   داشت 

ناب بنى صدر مالقات نمود و بار دیگر دریافت كه همسایه هاى ظالم تنها براى آنانى  گردید و با ج 

را ها  از همسایه  امید  نا  خاطر  و  كنند  كار  ها  آن  منافع  براى  كه  نمایند  مى  هند سرزمین    هكمك 

 .دیموكراسى را در پیش گرفت 

سیاسى بجوید كه  وارد هند شد و كوشش نمود تا زمینه هاى براى كار    1۳٥٩خاطر در سال هاى  

و     بدبختانه حكومت كانگرس هند به رهبرى خانم اندرا گاندهى با دولت دست نشانده روس در كابل 

حكومت اتحاد جماهیر شوروى سابق تعلقات نیك داشتند با وصف آن هم چون یك حكومت دیموكراتیك  

امکان   راید و كتاب  نشر ج  ،بعضى حركات سیاسى چون تظاهرات   ،و جامعه آزاد براى بیان عقائد بود 

 .پذیر بود 

از طرف دولت هند ضرورت مبرم بود و هند    یاى قانون ه  اقامت در هند براى افغان ها داشتن ویز

 .گردید  ی داد و هر سه ما ه بعد باید ویزه تمدید م  ی براى افغان ها بیشتر از سه ما ویزه نم
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و تمدید آن به    ههند از دادن ویزمسئولین دولت    ،نطر به تقاضاى سفارت افغانستان در دهلى جدید 

 .خاطر اباً ورزیدند 

تن از افغان هایی كه هند را براى أقامت و كارهاى سیاسى بر ضد     خاطر با چند   1۳٦0در سال  

اً به دفتر ملل متحد  رو مجبو  با دولت هند به مشكل مواجه شد   ،دولت كابل و روس انتخاب كرده بودند 

دولت هند نیز نتوانست    و   شان را به حیث مهاجر افغان در هند پذیرفتند در هند پناه برد. كه در نتیجه ای

 .خالف قانون اساسى اش عمل كند و ایشان را از هند بیرون براند 

 :خاطر در هند  یكارنامه هاى سياسى و فرهنگ

ایجاد اتحادیه ها و انجمن هاى افغانى    ، به راه انداختن تظاهرات ضد اشغالگرى روس در افغانستان

و به راه انداختن تطاهرات، نشر نشریه ها و پوستر و كتاب از جمله كار هاى سیاسى و فرهنگى و  

 . مهاجر شده درهند  ی همچنان راهجویى براى تعلیم و تربیت جوانان و اطفال افغان ها 

امریكا كانادا آسترلیا و جرمنى    راه جویى و زمینه سازى جایگزین نمودن مهاجرین به كشور هاى 

 .مرحومه بانو رحیمه خاطر ، مهاجر به سرپرستى خانم جناب خاطر  توسط انجمن و ترست زنان 

توان از نوشتن و نشر كتاب تاریخ سال هاى غم انگیز افغانستان    ی از جمله كارهاى فرهنگى خاطر م

ى انجمن زنان مهاجر افغان در  به همكار   شعرى از اشعار مقاومت كه  ۀهمچنان مجموع   ،نام برد 

 .باشد   یوطنپرست م   هند به چاپ رسید و تا امروز مورد تمجید هر افغان با وجدان و

خاطر هم زمان با كارهاى فرهنگى خودش همكار قلمى دایم جریده صداى زن در هند بود كه توسط  

سؤل آن جریده  رسید و خانم رحیمه خاطر مدیر م  ی انجمن زنان مهاجر در دهلى جدید به نشر م

 .بودند 

دست نشانده اش در كابل     خاطر در دوران اقامتش در هند بجرم فعالیت هاى ضد روسى و رژیم 

ربند  ظبار به امر دولت و پولیس هند در خانه ن  ۸0بیشتر از    ،بار راهى زندان شده  1٧بیشتر از  

 . بوده است 

هند و دفتر ملل متحد در دهلى جدید  بعد از هشت و نیم سال اقامت در هند خاطر نظر به فشار دولت  

گردد این بار از جبر روزگار بدان سوى اقیانوس اطلس و دورتر از    یمجبور به ترك كشور هند م 

  با چشمان نمناك و دل پُر ز   و  نماید   یكشور آبایى اش در امریكاى شمالى در ملك كانادا هجرت م

 . گرد  ی رنتوى كانادا محسرت و درد مصراع هاى شعرش را زمزمه كنان وارد شهر تو

 آن روز ميرسد كه كنم سرمه چشم خويش 

 از خاك راه كوچه و پس كوچه هاى تو 
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 كابل چنان گريه كند دل براى تو 

! كه آخر بميرد از غم تو در قفاى تو  

كار هاى فرهنگى خاطر در كانادا از همان ماه هاى اول كه وارد تورنتو شد آغاز گردید. براى مدتى  

تبعید نشریه ای را   نام سبا در  كرد كه در آن وقت كار ساده نبود. نداشتن امكانات    ی نشر م  زیر 

  ی نهایت دشوار م   طباعتى و حروف فارسى براى ناشران نویسندگان و دست اندركاران فرهنگى 

با وجود آن همه مشكالت طباعتى نشریه سبا در تبعید توانست پیامش را با استفاده از یك پایه  ، نمود 

یپ و فوتوكاپي به هموطنان مقیم تورنتو برساند. بعد از مدتى و بلد شدن در محیط كانادا  ماشین تا 

میالدى خاطر    1٩٩1ى ماهوار از طبع براید .در ماه اپریل  ا نشریه سبا در تبعید توانست بشكل مجله  

ت  لاى إیا بگوش هموطنان باشنده  را    از شهر اوكویل انتاریو     توانست اولین برنامه رادیویى اش 

  1٩٩٦گردید و تا سال هاى    ی پروگرام رادیویى آواز سباى افغانستان هفته وار نشر م  . انتاریو برساند 

 .میالدى فعال بود 

مقیم انتاریو بود    یقامت در شهر تورنتوى كانادا خاطر همكار رادیویى اتحادیه افغان ها ادر دوران  

تن هموطنان   چند  با  را  اتحادیه  وار  هفته  رادیویى  داكتر صاحب  برنامه  جناب  دیگر چون  عزیز 

 . دانشور پیش مي بردند 

ر نظام طالبانى در افغانستان  یسپتامبر بر امریكا و بعداً حمله امریكا بر طالبان و تغی    11   ۀبا حمل

اوضاع كم كم بهتر شد و حكومت انتقالى جناب كرزى روى كار آمد.این جاست كه خاطر دوباره به  

م بر  زادگاهش    گردد   ی زادگاهش  و  آبایى  وطن  دیدار  كه  اش  دیرینه  هاى  ارمان  از  یكى  به  و 

 .رسد می است 

در آن جا نیز خاموش نمى ماند و با همه دست اندركاران فرهنگى و سیاسیون در كابل در تماس  

نماید كه در نتیجه همكار چند    یبوده و زمینه هاى همكارى را براى بازسازى افغانستان جستجو م 

 .گردد  یو همكار وزارت اطالعات م  خیریه  ۀ پروژ

خاطر در انتخابات دور اول ریاست جمهورى جناب كرزى را در كامپاین انتخاباتى والیت كابل  

 :گوید  یگذارد و م  ی یارى مى نماید . البته جملۀ زیبایى را با كمال صداقت با مردم در میان م

  توانیم یكى را انتخاب كنیم و   ی بدتر متنها بین بد و    ،در این انتخابات خوب اصالً وجود ندارد »  

 « ! كرزى انسان بد است  درجمع کاندیدان  

درنتیجه همه   گردید و خاطر تا آخرین لحظۀ كه مرض یادفراموشى و خونریزى مغزى عاید حالش 

 .چیز فراموشش شد و هیچ چیز به یادش نماند، دست از سعی وتالش برای وطن ومردم برنداشت 
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داعی     میالدی   201٩روشنگر به روز پانزدهم جنوری سال    نستوه، آزاد وباالخره این شخصیت   

 . روانش شاد باد   اجل را لبیک گفت . خداوند بیامرزدش

                   *** 

 یادداشت  

پسر شاد روان غالم نبی خاطر  ،  جاوید جان خاطر جناب محترم     ـ دراین نوشته از یادداشت های  

 . نیز استفاده شده است 

 شاد روان خاطر شعر معروفش تحت عنوان پرچمی ای پرچمی انتخاب شده است   نمونه کالم _

     ______________________________________ 

خپلواکی: از همکار محترم جناب سلیم سالم سپاسگزار هستیم که اصل شعر و نوشته را    -استقالل

برای ما ارسال داشتند. در نشر شعر تعدادی از عالقمندان مشکل داشتند که گویا شعر با خط میده  

ور  نوشته شده است که در مطالعه مشکل ایجاد میکند. خدمت آن دوستان باید عرض کرد که شعر مذک

سکن" است و نمی شود آنرا اصالح نمود  از همین نوشتۀ پربار گرفته شده بوده است که بصورت "

، اما با کلیک بر روی آن شعر هر خواننده می تواند آنرا بزرگ و  ساخت   و یا خواناتر و بزرگتر 

 گرامی و روان شان شاد باد! هم  کرم شما. یاد شادروان خاطر  و بزرگتر بسازد. کم ما  

 مــرد نـمیـرد به مـرگ، مـرگ از او نام جست                                           

 نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست                                    

 


