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  رنبی خاط ياد وارۀ مختصری از شادروان غالم
   متعھدنامه نگار، شاعرمردمی و

  

پدرش حاجی .  خورشيدی در ده افغانستان کابل می باشد١٣١۴  حوت سال١٢ "غالم نبی خاطر"زاد روز شادروان 

به از کابل   پدر خاطربا خانواده. نام داشت) نظامی وقت يکی از رتبه ھای(يوسفزی مشھور به امين نظام   غالم محمد

را در    تحصيالت متوسطه"خاطر" ًءواليت بغالن رھسپار شدند، بنا

پايان رسانيد و بعدا به کابل   قند واليت بغالن بهۀ فابريکۀمکتب متوسط

قيد وبند عسکری به مزاج خاطر برابر . مکتب حربی شد   آمده و شامل

 با تحمل مشکالت زياد اداری، مکتب. داشت منشانه نبود زيرا طبع آزاد

 انيس رابرگزيد ۀ خبر نگاری در روزنامۀحربی را ترک نموده و پيش

 زبان فارسی ۀيث گويندخبرنگاری ھمکاری اش رامنح ۀودر پھلوی وظيف

  .پيش می برد  دری درراديو کابل وقت

دارد، خاطر توانست نخستين  دموکراسی شھرت ۀی که به دھئدر سال ھا

ملی و عدالت   ۀروحي با) پيام امروز( ملی و غير دولتی را به نام ۀنشري

انتشار بدھد که با نخستين   در مقابل استبداد ونژاد پرستی  خواھانه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  وندای زيرا پيام امروز آواز. خواه وطرفداران ديموکراسی واقع گرديد مندان آزاديه عالق شماره اش طرف توجه

رژيم   یواضح است که چنين نشرات. بی نوا و کارگر بی مزد و کم مزد بود  اکثريت خاموش جامعه يعنی قشر غريب و

  .پيام امروز مصادره و ناشر آن يعنی غالم نبی خاطر راھی زندان گرديد  ۀ جريدًءبنا  .حاکم را خوش نيامد

علمی و فرھنگی فروانی عقب ميله ھای زندان قرار داشتند که می توان از  در زندان خاطرتنھا نبود زيرا شخصيت ھای

  . نام برد   عثمانانجنير محمدآن جمع از 

َبلند تر و رساتر به گوش دولتمداران ين وطنش را  بعد از رھا شدن از زندان خاطر دوباره خواست صداى مظلوم

داد اين بار عمال به دولت ) فردا(  ى را به ناماجواز روزنامه  برساند و در صدد احياى يك نشريه شد و درخواست

  ! فردا را ايرانى ناميدند ۀدولت با نام نشريه مخالفت نموده و كلم

 زبان زأفردا کلمه سبا را خاطر به عوض اسم 

 و) معنی مي دھدفردا   (يد که بازھمبرگزپشتو 

  مقامات  به"سبا" ۀدرخواستی به نام جريد

که خوشبختانه مطبوعات افغانستان  فرستاد 

.  نشرات را دريافت نمودۀپذيرفته شد واجاز

نيمه کمونيستی   با کودتای"سبا" ۀنشرات نشري

آزادی    که قانون"دومحمد داو"سردار 

نشرات مطبوعات را لغو قرارداد مانند ساير 

  .آزاد از نشر بازماند 

دانند با کودتای نا ميمون  طوری که ھمه می

ھفت ثور که ابر تاريک ونحسی بر فراز کشور 

رژيم دست نشانه برای بقای خود  پرده کشيد و

احمد "دست به بگير وببند وبکش آغاز نمود، 

غالم نبی خاطر نيز   فرزند بزرگ"فھيم خاطر

نيز مجبور به دستگير وراھی زندان شد و خاطر 

  .شدن گرديد مخفی

قشون سرخ    زمانی که١٣۵٨ال درششم جدی س

ببرك "اشتراکيه شوروی سابق  اتحاد جماھير

تانک ھاى روسى وارد  ۀ را سوار بر ميل"كارمل

دور ديگرى از تاريخ سياه كشور  ارگ نمودند و

ٔ نظر به سابقه "خاطر"آغاز گرديد و اين بار 
راتيک خلق باند دموک  باکه سياسی  مخالفت

، "ببرك كارمل"با شخص  پرچم و بالخصوص

 ١٣۴٨درسال   داشت که شاه شجاع روسی

 کانديد "کارمل" درمقابل  را خودیخورشيد

    ، مجبور به ترك خانه و كاشانه اش گرديد و عازم پاكستان شدپارلمان نموده بود
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 ٔخيلى تنگ مي نمود و دستگاهى براى شخصيت ھاى ملى و وطندوست ئچنان بود كه جاى پافضاى سياسى در پاكستان 

ونمی خواست که روشنفکران با   مخالفت شديد با روشنفکران افغانستان داشت) ای ،اس ، ای ( استخبارات پاکستان 

  مالقات نمود و بار ديگر دريافت"بنى صدر"ازين رو خاطر عازم ايران گرديد و با جناب . نمايد تنظيم ھای جھادی کار

 نا اميد از ھمسايه ھا "خاطر"ا براى آنانى كمك مى نمايند كه براى منافع آن ھا كار كنند و كه ھمسايه ھاى ظالم تنھ

  .دشراھى ھند سرزمين ديموكراسى 

 ى براى كار سياسى بجويد كه بدبختانه حكومتئ وارد ھند شد و كوشش نمود تا زمينه ھا١٣٥٩ در سال ھاى "خاطر"

 روس در كابل  و حكومت اتحاد جماھير شوروى ۀ با دولت دست نشاند"ندھىرا گاياند"كانگرس ھند به رھبرى خانم 

 آزاد براى بيان عقائد بود بعضى حركات ۀسابق تعلقات نيك داشتند با وصف آن ھم چون يك حكومت ديموكراتيك و جامع

  .پذير بودسياسى چون تظاھرات نشر جرايد و كتاب  امکان 

اى قانوني از طرف دولت ھند ضرورت مبرم بود و ھند براى افغان ھا بيشتر از اقامت در ھند براى افغان ھا داشتن ويز

  .سه ما ويزه نمي داد و ھر سه ما ه بعد بايد ويزه تمديد مي گرديد

   . ورزيدندءا اب"خاطر"ولين دولت ھند از دادن ويزا و تمديد آن به ؤافغانستان در دھلى جديد مسنطر به تقاضاى سفارت 

 ضد دولت كابل و روس ه و كارھاى سياسى بی كه ھند را براى أقامتئتن از افغان ھابا چند    خاطر١٣٦٠در سال 

ًانتخاب كرده بودند با دولت ھند به مشكل مواجه شدند و مجبورا به دفتر ملل متحد در ھند پناه بردند كه در نتيجه ايشان . ً

ت خالف قانون اساسى اش عمل كند و ايشان را از ھند  افغان در ھند پذيرفتندودولت ھند نيز نتوانسرا به حيث مھاجر

  .بيرون براند

  :كارنامه ھاى سياسى و فرھنگي خاطر در ھند

افغانستان ايجاد اتحاديه ھا و انجمن ھاى افغانى و به راه انداختن به راه انداختن تظاھرات ضد اشغالگرى روس در 

ى براى تعليم و تربيت ئاى سياسى و فرھنگى و ھمچنان راھجو نشريه ھا و پوستر و كتاب از جمله كار ھتطاھرات، نشر

  .جوانان و اطفال افغان ھاي مھاجر شده درھند 

ليا و جرمنى توسط انجمن و استرا ، كانادا،ن به كشور ھاى امريكااى و زمينه سازى جايگزين نمودن مھاجرئراه جو

  ". خاطررحيمه" مرحومه بانو "خاطر"ترست زنان  مھاجر به سرپرستى خانم جناب 

 مي توان از نوشتن و نشر كتاب تاريخ سال ھاى غم انگيز افغانستان نام برد ھمچنان "خاطر" كارھاى فرھنگى ۀاز جمل

 شعرى از اشعار مقاومت كه  به ھمكارى انجمن زنان مھاجر افغان در ھند به چاپ رسيد و تا امروز مورد ۀمجموع

  .تمجيد ھر افغان با وجدان ووطنپرست مي باشد

 صداى زن در ھند بود كه توسط انجمن زنان ۀ ھم زمان با كارھاى فرھنگى خودش ھمكار قلمى دايم جريد"خاطر"

  .ل آن جريده بودندو مدير مسؤ"رحيمه خاطر"مھاجر در دھلى جديد به نشر مي رسيد و خانم 

 بار ١٧يشتر از بجرم فعاليت ھاى ضد روسى و رژيم  دست نشانده اش در كابل ه  در دوران اقامتش در ھند ب"خاطر"

  . در خانه نطربند بوده است  بار در خانه به امر دولت و پوليس ھند٨٠راھى زندان شده بيشتر از 

بعد از ھشت و نيم سال اقامت در ھند خاطر نظر به فشار دولت ھند و دفتر ملل متحد در دھلى جديد مجبور به ترك 

ى اش در امريكاى شمالى ئيانوس اطلس و دورتر از كشور آباكشور ھند مي گردد اين بار از جبر روزگار بدان سوى اق

ُدر ملك كانادا ھجرت مي نمايد با چشمان نمناك و دل پر زحسرت و درد مصراع ھاى شعرش را زمزمه كنان وارد 

  شھر تورنتوى كانادا مي گرد

  از خاك راھى كوچه و پس كوچه ھاى تو    آن روز ميرسد كه كنم سرمه چشم خويش
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  اى توـفـم تو در قــرد از غــر بميــكه آخ     د دل براى توـــنــه كــريـان گــنــل چـكاب

براى مدتى نشريه ای را زير . ھاى اول كه وارد تورنتو شد آغاز گرديدكار ھاى فرھنگى خاطر در كانادا از ھمان ماه 

ناشران نداشتن امكانات طباعتى و حروف فارسى براى .  نشر مي كرد كه در آن وقت كار ساده نبود" تبعيدسبا در"نام 

  نويسندگان و دست اندركاران فرھنگى  نھايت دشوار مي نمود

 توانست پيامش را با استفاده از يك پايه ماشين تايپ و فوتوكاپي "سبا در تبعيد" ۀبا وجود آن ھمه مشكالت طباعتى نشري

 ۀشكل مجله توانست ب "سبا در تبعيد" ۀبعد از مدتى و بلد شدن در محيط كانادا نشري. به ھموطنان مقيم تورنتو برساند

ه ى اش  از شھر اوكويل انتاريو بئ راديوۀ اولين برنام ميالدى خاطر توانست١٩٩١در ماه اپريل .ماھوار از طبع برايد 

افغانستان ھفته وار نشر مي گرديد و تا سال ى آواز سباى ئإيالت انتاريو برساند پروگرام راديو ۀگوش ھموطنان باشند

  .ود ميالدى فعال ب١٩٩٦ھاى 

ى ھفته ئ راديوۀ افغان ھاي مقيم انتاريو بود برنامۀى اتحاديئدر دوران أقامت در شھر تورنتوى كانادا خاطر ھمكار راديو

   پيش مي بردند"دانشور"ھموطنان عزيز ديگر چون جناب داكتر صاحب از وار اتحاديه را با چند تن 

ر نظام طالبانى در افغانستان اوضاع كم كم بھتر شد يان و تغي امريكا بر طالبۀًمبر بر امريكا و بعدا حمل  سپت١١  ۀبا حمل

اين جاست كه خاطر دوباره به زادگاھش بر مي گشت و به يكى از ارمان .و حكومت انتقالى جناب كرزى روى كار آمد

  .ى و زادگاھش است  برسدئھاى دير ينه اش كه ديدار وطن آبا

ركاران فرھنگى و سياسيون در كابل در تماس بوده و زمينه ھاى در آن جا نيز خاموش نمى ماند و با ھمه دست اند

 خيريه و ھمكار وزارت ۀجو مي نمايد كه در نتيجه ھمكار چند پروژ و ھمكارى را براى بازسازى افغانستان جست

  .اطالعات مي گردد

البته . ى مى نمايد كرزى را در كامپاين انتخاباتى واليت كابل يارخاطر در انتخابات دور اول رياست جمھورى جناب 

  : كمال صداقت با مردم در ميان مي گذارد و مي گويدى را بائجملۀ زيبا

  كرزى تنھا بين بد و بدتر مي توانيم يكى را انتخاب كنيم ودرجمع کانديدانًدر اين انتخابات خوب اصال وجود ندارد «

  »!انسان بد است 

ھمه چيز فراموشش  گرديد ودرنتيجهغزى عايد حالش   خونريزى م كه مرض يادفراموشى و ایهخاطر تا آخرين لحظ

  . برنداشتشد و ھيچ چيز به يادش نماند، دست از سعی وتالش برای وطن ومردم

. را لبيک گفت  داعی اجل   ميالدی٢٠١٩پانزدھم جنوری سال  باالخره اين شخصيت نستوه، آزاد وروشنگر به روز 

  .  روانش شاد باد خداوند بيامرزدش

        ***             

   يادداشت 

  . استفاده شده است جاويد جان خاطرپسر شاد روان غالم نبی خاطر نيز    جناب محترمنوشته از ياد داشت ھای ـ دراين 

  .معروفش تحت عنوان پرچمی ای پرچمی انتخاب شده است  کالم  شاد روان خاطر شعر ۀنمون_ 

 

  


