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 1۸/۰1/۲۰۲۰          محمد حیدر اختر

 

 مختصری از غالم نبی خاطر وارهٔ  یاد
 شاعرمردمی و متعهد

 

حاجی غالم  خورشیدی در ده افغانستان کابل می باشد. پدرش 131۴ حوت سال 1۲زاد گاهٔ غالم نبی خاطر به تاریخ 
 نام داشت . «یکی از رتبه های نظامی وقت»یوسفزی مشهور به امین نظام  محمد

ً  با خانواده پدر خاطر ه متوسط را در مکتب خاطر تحصیالت متوسطه از کابل به والیت بغالن رهسپار شدند، بنا
 مکتب حربی شد . قید وبند عسکری به مزاج به کابل آمده و شامل به پایان رسانید و بعداً  فابریکه قند والیت بغالن

. با تحمل مشکالت زیادی اداری مکتب حربی را ترک نموده و پیشه  داشت خاطر برابر نبود زیرا طبع آزاد منشانه
 ردری درامنحیث گوینده زبان خبر نگاری در روزنامه انیس رابرگزید ودر پهلوی وظیفه خبرنگاری همکاری اش 

 پیش می برد. رادیو کابل وقت
 با روحیه «پیام امروز»در دههٔ به اصطالح دموکراسی خاطر توانست نخستین نشریه ملی و غیر دولتی را به نام 

واه دان آزادی ختوجه عالقمن انتشار داد که با نخستین شماره اش نژاد پرستی در مقابل استبداد و ملی و عدالت خواهی
اکثریت خاموش جامعه یعنی قشر غریب و بی نوا  آواز وندای وطرفداران دیموکراسی واقع گردید . زیرا پیام امروز

ً  رژیم مطلقه شاهی را خوش نیامد و کارگر بی مزد و کم مزد بود . واضح است که چنین نشرات وز پیام امر جریده بنا
 خاطر راهی زندان گردید.غالم نبی مصادره و ناشر آن 

تنها نبود زیرا شخصیت های علمی و فرهنگی فروانی عقب میله های زندان قرار داشتند که می  در زندان خاطر
 نام برد .  توان از شهید سید اسما عیل بلخی

در سدد  تَر و رساتر بلند كند وبعد از رها شدن از زندان خاطر دوباره خواست صداى مظلومین وطنش را باز بلند
احیاى یك نشریه شد و درخواست جواز روزنامه اى را به نام) فردا( به دولت داد این بار دولت به نام تشریه مخالفت 

 !!فردا را ایرانى مي نامند مي نماید و كلمهٔ 
قامات م معنی مي دهد( ودرخواستی به نام جریده سبا به) فردا  خاطر به عوض اسم فردا کلمهٔ سبا را برگزید که بازهم

ا با کودتای نشریه سب فرستاد که خوشبختانه پذیرفته شد واجازه نشرات را دریافت نمود . نشرات مطبوعات افغانستان
  .دبازمان آزادی مطبوعات را لغور قرارداد مانند سایر نشرات آزاد از نشر نیمه کمونیستی سردار محمد داود که قانون

 

طوری که همه می دانند با کودتای نا میمون هفت ثور که ابر تاریک ونحسی بر فراز کشور پرده کشید و رژیم دست 
برای بقای خود دست به بگیر وببند وبکش آغاز نمود احمد فهیم خاطر فرزند بزرگ غالم نبی خاطر نیز  ندهنشا

 شدن گردید.دستگیر وراهی زندان شد و خاطر نیز مجبور به مخفی 
 

 اتحاد جماهیر اشتراکیه شوروی سابق ببرك كارمل را سوار بر میلهٔ  قشون سرخ زمانی که 13۵۸درششم جدی سال 
هاى روسى وارد ارگ نمودند و دور دیگرى از تاریخ سیاه كشور آغاز گردید و این بار خاطر نظر به سابقٔه  كتان

ت داش روسی عیبالخصوص با شخص ببرك كارمل شاه شجاپرچم و  و دموکراتیک خلقذباند مخالفت سیاسی با
 .مجبور به ترك خانه و كاشانه اش گردید و عازم پاكستان شد

فضاى سیاسى در پاكستان چنان بود كه جاى پاى براى شخصیت هاى ملى و وطندوست خیلى تنگ مي نمود و دستگاهٔ 
با  ونمی خواست که روشنفکران افغانستان داشت مخالفت شدید با روشنفکران «ای ،اس ، ای »استخبارات پاکستان 

عازم ایران گردید و با جناب بنى صدر مالقات نمود و بار دیگر دریافت كه  برینیم های جهادی کار نماید. بناتنظ
همسایه هاى ظالم تنها براى آنانى كمك مى نمایند كه براى منافع آنها كار كنند و خاطر نا امید از همسایه ها راهى 

 .زمین دیموكراسى را در پیش گرفت ند سره
وارد هند شد و كوشش نمود تا زمینه هاى براى كار سیاسى بجوید كه بدبختانه حكومت  13٥٩خاطر در سال هاى 

و حكومت اتحاد جماهیر شوروى  كانگرس هند به رهبرى خانم اندرا گاندهى با دولت دست نشانده روس در كابل
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صف آن هم چون یك حكومت دیموكراتیك و جامعه آزاد براى بیان عقائد بود بعضى سابق تعلقات نیك داشتند با و
 امکان پذیر بود. حركات سیاسى چون تظاهرات نشر جراید و كتاب

قامت در هند براى افغان ها داشتن ویزاى قانوني از طرف دولت هند ضرورت مبرم بود و هند براى افغان ها بیشتر ا
 هر سه ما بعد باید ویزه تمدید مي گردید.از سه ما ویزه نمي داد و 

 .ورزیدند ءابابه تقاضاى سفارت افغانستان در دهلى جدید دولت هند از دادن ویزا و تمدید آن به خاطر  نظر
 

قامت و كارهاى سیاسى بر ضد دولت كابل و روس اتن از افغان هایكه هند را براى  خاطر با چند 13٦۰در سال 
به دفتر ملل متحد در هند پناه بردند. كه در نتیجه  مجبوراً ت هند به مشكل مواجه شدند و دولانتخاب كرده بودند با 

دولت هند نیز نتوانست خالف قانون اساسى اش عمل كند و ایشانرا  و افغان در هند پذیرفتند ایشان را به حیث مهاجر
 از هند بیرون براند.

 

 كارنامه هاى سیاسى و فرهنگي خاطر در هند:
ها و انجمن هاى افغانى و به راه انداختن  یهاه انداختن تظاهرات ضد اشغالگرى روس در افغانستان ایجاد اتحادبه ر
هرات نشر نشریه ها و پوستر و كتاب از جمله كار هاى سیاسى و فرهنگى و همچنان راهجویى براى تعلیم و تظا

 .ندشدهند در تربیت جوانان و اطفال افغانهاي مهاجر 
زمینه سازى جایگزین نمودن مهاجرین به كشور هاى امریكا كانادا آسترلیا و جرمنى توسط انجمن و راهجویى و 
 مهاجر به سرپرستى خانم جناب خاطر مرحومه بانو رحیمه خاطر. ترست زنان

 ناز جمله كارهاى فرهنگى خاطر مي توان از نوشتن و نشر كتاب تاریخ سال هاى غم انگیز افغانستان نام برد همچنا
به همكارى انجمن زنان مهاجر افغان در هند به چاپ رسید و تا امروز مورد  مجموعه شعرى از اشعار مقاومت كه

 وطنپرست مي باشد. تمجید هر افغان با وجدان و
خاطر هم زمان با كارهاى فرهنگى خودش همكار قلمى دایم جریده صداى زن در هند بود كه توسط انجمن زنان 

 د به نشر میرسید و خانم رحیمه خاطر مدیر مسؤل آن جریده بودند.مهاجر در دهلى جدی
بار  1٧دست نشانده اش در كابل بیشتر از  خاطر در دوران اقامتش در هند بجرم فعالیت هاى ضد روسى و رژیم

 بند بوده است .نظربار در خانه به امر دولت و پولیس هند در خانه  ۸۰راهى زندان شده بیشتر از 
ت و نیم سال اقامت در هند خاطر نظر به فشار دولت هند و دفتر ملل متحد در دهلى جدید مجبور به ترك بعد از هش

كشور هند مي گردد این بار از جبر روزگار بدان سوى اقیانوس اطلس و هفت بحر دورتر از كشور آبایى اش در 
زحسرت و درد مصراع هاى شعرش را كانادا هجرت مي نماید با چشمان نمناك و دل پُر  کشورامریكاى شمالى در 

 .زمزمه كنان وارد شهر تورنتوى كانادا مي گرد
 

 آن روز میرسد كه كنم سرمه چشم خویش
 از خاك راهى كوچه و پس كوچه هاى تو
 كـابـل چـنـان گــریـه كـنــد دل بــراى تـو

 !تـو فایـقكـه آخــر بـمـیرد از غـم تـو در 
 

هاى اول كه وارد تورنتو شدند آغاز گردید براى مدتى كار هاى فرهنگى خاطر در تورونتوى كانادا از همان ماه 
را زیر نام سبا در تبعید نشر مي كردند كه در آن وقت كار ساده نبود نداشتن إمكانات طباعتى و حرف فارسى  نشریهٔ 

 .نهایت دشوار مي نمود براى ناشران نویسندگان و دست اندر كاران فرهنگى
سبا در تبعید توانست پیامش را با استفاده از یك پایه ماشین تایپ و فوتوكاپیر  با وجود آن همه مشكالت طباعتى نشریه

 به هموطنان مقیم تورونتو برساند. بعد از مدتى و بلد شدن در محیط كانادا نشریه سبا در تبعید توانست بشكل مجلهٔ 
از شهر اوكویل انتاریو  یویى اشمیالدى خاطر توانست اولین برنامه راد 1٩٩1ماهوار از طبع براید .در ماه اپریل 

آواز سباى افغانستان هفته وار نشر میگردید و تا  یئانتاریو برساند پروگرام رادیو یالتإ بگوش هموطنان باشندهٔ 
 .ادامه داشتمیالدى  1٩٩٦سالهاى 

 یئورنامه رادیخاطر همكار رادیویى اتحادیه افغانهاي مقیم انتاریو بود ب ،در شهر تورنتوى كاناداشان در دوران أقامت 
 .هفته وار اتحادیه را با چند تن هموطنان عزیز دیگر چون جناب داكتر صاحب دانشور پیش مي بردند

سپتامبر بر امریكا و بعداً حمله امریكا بر طالبان و تغیر نظام طالبانى در افغانستان اوضاع كم كم بهتر  11 با حمله
ن جاست كه خاطر دوباره به زادگاهش بر مي گردد و به یكى از ای شد و حكومت انتقالى جناب كرزى روى كار آمد.

 و زادگاهش است مي رسد. یئارمان هاى دیر ینه اش كه دیدار وطن آبا
در آن جا نیز خاموش نمى ماند و با همه دست اندركاران فرهنگى و سیاسیون در كابل در تماس بوده و زمینه هاى 

و مي نماید كه در نتیجه همكار چند پروژه خیریه و همكار وزارت همكارى را براى بازسازى افغانستان جستج
 اطالعات مي گردد

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

خاطر در انتخابات دور اول ریاست جمهورى جناب كرزى را در كامپاین انتخاباتى والیت كابل یارى مى نماید . 
 البته جمله اى زیبایى را با كمال صداقت با مردم در میان مي گذارد و مي گوید:

رزى ك درجمع کاندیدان در این انتخابات خوب اصالً وجود ندارد تنها بین بد و بدتر مي توانیم یكى را انتخاب كنیم و»
 !«انسان بد است 

كه مریضى یادفراموشى و خونریزى مغزى عاید حالش مي گردد که همه چیز فراموشش می  خاطر تا آخرین لحظهٔ 
داعی اجل  میالدی ۲۰1٩خر غالم نبی خاطر به روز پانزدهم جنوری سال باال شود و هیچ چیز به یادش نمی ماند

 . را لبیک گفت
 روانش شاد باد . خداوند بیامرزدش

 
 :یاد داشت

 

 .ان غالم نبی خاطر نیز استفاده شده استپسر شاد رو جاوید جان خاطرجناب محترم دراین نوشته از یاد داشت های
 

 انیپا
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