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 تخاری  رحیمی سرفرازخان الحاج
  

 
  

جون به سن هشت   ۱۳خیتخار بود که به تار تیاز بازرگانان  معزز وال یکی ،یتخار  یمیالحاج سرفرازخان رح 
  وفات نمود.  کا یدر امر  یدوسالگ

مختلف  چه  یخود  در بخش ها  انیهمشهر یا یواکثرا زبان گو  انیانسان مردمدار وعضو فعال  جمع تخار کی او
 و جرگه ها  بود .   یچه سپورت یاسیس

 یتجارت  رو شهیوبعد بطرف پ دهیرسان انیتخار  به پا   تیو متوسطه  را در شهر تالقان وال ییابتدا التیاوتحص
 !  میمرد مهربان را با خود ندار نیگرایکه د غا یآورد !  در

 که فلک گوهر مابرده به  به خاک   نیبخت بد بب -دارند زشیاز خاک بر آرند وعز گوهر
 یصاحب با دربار ظاهر شاه یمولو میبابا  قیاز طر تیاز طفول  میعبد الرح یفرزند الحاج مولو یتخار یمیرح  

با جرات  وبا   تیتخار بود ! انسان بود نها  تیمطرخ وال  یلیخ از ادمان   یکیروابظ   نیا  هیرابطه داشت و در تحت سا 
به زندان افگنده شاد . انسان دلسوز  وهمدرد بود   نیما ظالهیحف تیخاطر بار ها در زمان حاکم نیغرور  بود به هم

و جانسوز است که به   نیچنان سنگ  میکنم . درگذشت ماما  یهر گز فرامو ش نم میماما  ثی! من شفقت  او را به ح
! خبر مرگ نابهنگام این شخصیت   ستیو سکوت ن میجز تسل یاچاره ریدر برابر تقد یول ندینشیبه باور م یدشوار
  واجتماعي كشورهمه را متاثر واندوه ناك ساخت. همان طوریكه معروف است ، انسانهاي  نیك با مرگهاي انيبازرگ

وداع زنده گي اش نیز بي آزار واذیت در طي چند لحظه زود گذر  گذشت.  آسان وسهل از جهان میروند ،  لحظات 
او  در برابر  یحال بود اراده  قو وسرهر چند كه وي در سن وسال قابل مالحظه قرار داشت  ولي همیشه بشاش 

 .  ریناپذ یفرودو فراز روزگا رهرگز خم نشد ، انساني بود آگاه و با پشت كار عجیب وخستگ
 کن  ادیکه : من تنگ آمدم فر دیگویم نهیغمت را از دلم پنهان کنم        س خواهمیم هرچه

ونشست وبرخاست داشت ! خالصه او همه  یافکار وتبار متفاوت دوست یتعصب بود و با مردمان دارا یانسان ب او
 یواجتماع یاسیس یدر هر گفتمان وبحث ها  ینداشت  ول یعال التیرا دارا بود! اوتحص یواسالم یاوصاف انسان
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مشوره  ونیاسیخود به س اتیرمق ح  نیبود  وتا آخر فیبود . او انسان اکت یمنطق قو ینمود چون دارا یشرکت م
    نمودینوشت ومصاحبه م یم دادیم
 شناختی افغانستان و فرهنگ افغان بوداو مردم خود را خوب م  یهمواره دلبسته   کا یدر امر  اشیرغم اقامت طوالن  به

 بود.   یشناخت و آگاه نیبودن ا دارشهیاش نشاِن روشِن رو آراسته وایو زبان ش
است روزگاران مهاجرت   نیچن  یهمه بود . ول  یمدارا جو، خوش خلق، مهربان، برا  یانسان   یتخار  یمیرح   سرفراز

 یونه هم  مراسم  الزم سو گار  میوداع شرکت کرده توانست  نیکرونا که در نه در اخر  یوپرابلم جهان  یگانگیغربت وب
 خالق جهان که با تاسف آخرش مرگ است!    صلهین است فیچن ستی! او امروز با مانمیجا بر پا کرده توانست نیرا در

  

 هرگز ردـیـمـام نـن وــکـرد نـم اــیدـعـس
 نبرند ییمرده آن است که نامش به نکو

 
ها، تالش ها، آرزوها و  تیرسد. مرگ بر همه مسئول یم انیبا مرگ به پا  یویدن یاست، زندگ یزندگ انیپا  مرگ

 كشد !!!!!   یم انیانسان خط پا  یویدن یهدف ها 
  
 دریغا میبرد امواج ایام عزیزان را زما آرام آرام  
  
  
با همه مشكالت و دوري از وطن همیشه در محافل خوشي  دوستان خود را میرساند ودر مراسم یادبودها وفاتحه  

داري غم شریكي میكرد.او تاجر بود به سطح كشور  واز شناخت وسیع بر خوردار بود واز او حرمت فراوان به عمل 
 مي آوردند. 

ژدي كه سرانجام سرنوشت نهایي ژدي دردناكي در قبال دارد.تراراگي با وجود تمام فراز ونشیبش متاسفانه كه ت  زنده
آدم را بر دامن مرگ پیوند میدهد وسرانجام در یك دوران زود گذر تاریخ ، آدمها به فنا میروند  واز این جهان هیاهو  

همه وبخصوص نا بهنگام بزرگان وعزیزان  خانواده ،براي  رگهايبه جاودانه ها رخت صفر میكشد. در ین میان م
فامیل وآشنایان در دنیاي مهاجرت  واقعا تكاندهند است  كه درد آن بر جسم وروان انسان بمانند  كوهي سنگیني میكند.  

 : به قول حضرت بیدل
 

 یدل            ـال زنده گي  درد ست بـیـخ
 كه غیر ازمرگ در ماني ندارد                                   

 
خانواده بزرگ ودوستان  یمنزلش وبه تمام  اعضا  نیهشت  برب میکنیدربار خداوند منان براشان طلب مغفرت م از

 !  کنمیم تیتسل یمتعال تمنا  زدیما از بار گاه  ا
 یبود ! زه یاکنون آرام  بخواب تودر دل همه زنده خواه  یکار وزحمت نمود  یدیتپ  اریبس  یتو در زندگ  زمیعز  ماما 

 است!!!   یجار  شیودعا برا  یگرام  ادشیدر لحظه لحظه  که همچنان  با ماست و  دانستیوم  دیدیسعادت که اگر ما را م
 

 ! قرين رحمت الحي باد روحش شاد و
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