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 امریکا-یوتا»                                                                                        تخاری«الحاج سرفراز رحيمی 
 

 یاد داشت ها واندرزها در باب اوضاع کشور
 

ب وسر اوضاع جاری کشورم وسر در گمی آن  مرا مجبور به نوشتن یاد داشت ها واندرزهای نموده که از تجار
 .گذشت های مالل انگيز جامعه افغانی الهام  ميگيرد

قبل از همه متذکر باید گردید که کشور عزیزما افغانستان باستانی مرکب از اقوام وفرهنگ های مختلف  مانند، هزاره 
اریخ وسر   این اقوام سالها متمادی با ت  . ها،ازبک ها، تاجيک ها، بلوچ ها، پشتون ها، عرب ها، ترکمن ها وغيره است     

نوشت مشترک، در روند مبارزه برای حيات، بقا، شرف وعزت این سر زمين در برابر تجاوزات وحشيانه وپی   
درپی، متحمل شکست ها ونيز کسب پيروزی ها وتوفيق در انجام کارهای بزرگ مشترک، وبا ارتباط های زیاد    

 .  را به وجود آورده است  تاریخی، فرهنگی وعاطفی با هم پيوند خورده و درنتيجه ملت افغان 
اگر به تاریخ چند سال آخر کشور نگاه کنيم دیده ميشود که در دوران محمد ظاهرشاه مردم بی سر وصدا زنده گی               

ميکردند وحکومات وقت هم در حد توان خویش دست به یک سلسله  اصالحات در بخشهای مختلف اجتماعی وسياسی          
د ودیموکراسی اعالن شد، که در نتيجه همين دیموکراسی احزاب مانند      از جمله قانون مطبوعات پاس گردی . زدند

، احزاب اسالم   )وغيره تجزیه گردید » سازا « که بعدها به خلق، پرچم، ستم ملی   ( حزب دموکراتيک خلق افغانستان 
گرا، شعله جاوید وغيره بصورت غيرررسمی اعالن موجودیت کرده، وبه فعاليت های ضد سلطنت دست زده شاه      

فراموش نباید کرد که همين گروه های، بنام مترقی، بودند که در مظاهرات خود      . وحکومت را بی کفایت ميخواندند
واین در حال بود که امریکائی ها حد اقل کمک های اقتصادی   . دولت را به تمایل سياستش به امریکا محکوم ميکردند

مند، ایجاد بعضی ازمکاتب، احداث بر خی از فارم های  را در اختيار گذاشته بودند، مانند اعمار پروژه وادی هر   
بدین ترتيب این گروه های غير مجازبا ادعا های بلند وباال با طرح اینکه   . زراعتی، اعمار بعضی شاه راها وغيره 

 . وطن را معمور وبه سوی ترقی واعتال سوق خواهيم داد، داخل عرصه سياسی کشور گردیدند     
 

او مرد سياست مدار واقعًا وطنپرست بود، او    . نت را سرنگون واعالن جمهوریت نمود   داود خان سلط  ١٣۵٢در سال 
دراین دوره هم از دست بی کفایتی نيروهای مترقی   . دست به رفرم های زیادی زد که در تاریخ افغانستان بی مانند بود

ها رهبران حزب دموکراتيک خلق گر چه گفته ميشود که مير اکبر خيبر بار . بودکه داود خان از ایشان رو گردان شد  
افغانستان را دعوت به پشتيبانی از داود خان نموده ولی  همه تالش ها ی وی بی  نتيجه ماند، تا اینکه منجربه ترور  

مر حله اول انقالب  « روی این ملحوظ بود که هم در  . خودش گردید، زیرا این حرکت به مذاق شوروی برابر نبود  
بود، ومخلصين را      » بادار « آن راجع به ترور اوسکوت اختيار می گردد، چون کار     »مرحله دوم «  وهم در» ثور

 . جرئت اظهار نبود
هـ ش قدرت سياسی را در نتيجه یک کودتا ١٣۵٧ صرف نظر از این داستان، حزب دموکراتيک خلق در هفت ثور 

از آن جای که این حزب از . بدست گرفت وداودخان با تمام اعضای فاميلش توسط گروه خاین بوطن به شهادات رسيد
ولی دیری نگذشته . منافع گارگران وزحمتکشان دفاع مينمود، روی این اصل اکثر مردم از این تحول پشتيبانی کردند

در این دوره هر جا سر بود وهرکی حتی       .  بود که اختالفات درونی و خود خواهی های رهبران منجر به فاجعه گردید     
ساله ام   ٩٠بنده همراه با پدری . داشت سر به نيست گردیده ویا به زندان افگنده شدنداگر به سطح قشالق هم  شهرت 

چند ماه بعد از این وقایع تره کی توسط شاگرد وفادارش       . وبرادرم معلم اقبال به جرم ضد انقالب هم روانه زندان شدیم
وی هم بعد از تقریبًا . ظ اله امين بودبا وصف آنکه   قبل از نابودی رهبرهم عمٌال قدرت در دست حفي. به قتل رسيد

صد روز حکومت توسط روس های که خودش دعوت نموده بود و به همين مناسبت در تپه تاجبيگ محفل ترتيب داده         
ببرک کارمل از رادیوی   " انقالبی؟"در همين شب بيانيه  . بود، فقط در همين محفل به دنيای دیگر فرستاده شد

مرحلۀ تکاملی انقالب  « آوردن بيرک کارمل .  صفت رئيس شورای انقالبی پخش گردیدازبکستان ویا تاجيکستان به
اعتراف باید نمود که  . ناميده شد، دروازه زندان ها بازگردید وبه مردم وعده های چرب ونرم دیگر داده شد    »  ثور

ای مقامات وادارات    رهبران این دوره به خود سری های که در دوره قبلی وجود داشت خاتمه داده، وبر خورد ه     
با وجود همه تالشها،  . بطور نسبی بهتر از گذشته گردید و اعدامها صرف از صالحيت رئيس شورای انقالبی بود  

به دليل اینکه عمًال قوای نظامی روس درهمه      . مردم روز به روز ضد رژیم به اصطالح کمونيستی قرار ميگرفتند    
که تبليغات دنيای غرب وجهان اسالم ضد کفر، تأثيرعميق در تشدید    جاهای کشور حضور داشت، ناگفته نباید گذاشت  

سخن کوتاه اینکه جنگ ابعاد بين الملی وسيع کسب نمود وافغانستان به آزمایشگاه سالح های امریکائی       . جنگ داشت
کار آمدن  با روی .  ها وروس ها مبدل گردیده ودراین ميان به مردم بيچاره تلفات سنگين مادی ومعنوی وارد گردید  

گرباچوف  در اتحادشوروی وایجاد فضای جدید سياسی، داکتر نجيب حاضر گردید که اتحادشوروی قوای خود را از             
اوطرح مطابق شرایط جامعه را پيش کشيده واز راه قبلی صرف نظر نمود که تاجای         . افغانستان بيرون کند

او حتی   .  ی در پی توطئه وبر انداختن نجيب بودند  موردپشتيبانی مردم نيزقرار گرفت ولی اعضای سابق بيروی سياس 
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حاضر شد، بخاطر صلح وآشتی از قدرت کنار برود، که اکثر  اعضای ارشد حزبی ودولتی  چنين چيزی را نمی   
روسها وحکومت ایران هم در این معامله ذینفع نبودند، لذا به اشاره روسها بر خالف دوره اول که شاگرد    . خواستند
نمود، که بعد ها توسط پاکستانی ها به شکل   » چپه گردان« کرده بود، دراین دوره استاد شاگرد را  »چت« استاد را

در این سریال کمونيستهای بنياد گرا قدرت را به مجاهدین        . بسيار وحشيانه وفجيع همراه با برادرش به قتل رسيد
در همه  . با این زدوبند به پيروزی ميرسد  »  ثور٨انقالب اسالمی  «به دستور روسها تحفه می دهند، و »  بنيادگراها « 

من هم به ! جا حرف از  مجاهد ین سر به کف است که گوئی دیوار بر لين را شکستاندن وشوروی را نابود کرده اند 
زادگاه خویش والیت تخار رفتم تا با استفاده از نقش که در آن جا داشتم، از چور وچپاول وکشتار انسانها جلوکيری             

، ولی باتًا سف که همه تالش هایم بی نتيجه ماند، زیرا در این وقت به جای احترام واخالق حرف اول را تفنگ  نمایم
لذا من هم مجبور به فرارگردیدم وبه کابل بر گشتم، چند روزی   .   ميزد، ودیده ميشد که جریان رنگ وبوی بيگانه دارد 

مجاهدین که روز گار خود در صف ایشان قرارداشتم، چور  از آمدنم   نگذشته بود که دکانم در روز روشن از طرف 
به این شکل تمام مردم که چشم به راه     . وغارت گردیده ومرا تهدید به مرگ نمودند ومن مجبور به پاکستان پناهنده شدم     

 مجاهدین بودند وبرایشان خيرات ها و نذرها ميگرفتند از کردۀ خویش پشيمان گردیده وسر نوشت شان مانند مردم          
مر گ برما که می گفتيم مر « ولی بعد از مدت بر عکس شعار ميدادند که » شاه« ایران شد که زمان ميگفتند مرگ بر

 .»گ بر شاه
 

به این ترتيب این بخش سریال هم با ظلم وحشت وچوروچپاول بی پایان،  با به وجود آمدن طالبان که از بطن همين               
 این حرکت مورد حمایت امریکا، انگلستان، پاکستان وبرخی کشور های     .مجاهدین عرض وجود کردند، به پایان رسيد  

.   خاک را تحت کنترول خویش در آوردند     % ٩٠عربی قرار داشت وبه زودترین فرصت گليم پاتک ها را برچيدن و 
یل   به دور از انصاف خواهد بود اگر منکر این واقعيت شویم که طالبان مردم صادق وامانت کار بودند ویکی از دال       

پيشرفت سریع ایشان همکاری مردم با ایشان بود، چه مردم از دست ناروائی های تظيمها به سطوه آمده بودند وبا     
دوی دیگراینکه  . پيروزی طالبان ناموس وعزت مردم مصئون گردید ودر کشور بطور قطع شرعيت جاری شد

غ ميکردند که گویا ما زمينه را برای آمدن       طالبان پيوسته می گفتند که ما برای حکومت کردن نيامدیم وچنان تبلي  
.   با وجود این طالبان برای رفاه وپيشرفت کشور کدام برنامه اقتصادی نداشتند .  اعيلحضرت ظاهرشاه آماده می سازیم

است  » ج« ما کدام بر نامه نداریم واین کار خداوند    : چنانچه مالعمر طی یک مصاحبه خویش با بی بی سی گفته بود 
در این دوره عوض چور وچپاول فقر بيداد ميکرد وکشور به النه القاعده و   . وزی ميدهد وبه کی نميدهدکه به کی ر

این جانب در این وقت هم آرام نه نشستم وبدون چشمداشت  بخاطر نجات مردم خویش عليه این          . تروریزم مبدل گردید
ستان به منزلم در پشاور حمله نمودند، مرا  درمقابل یک شام تار تروری.  نظام قرون وسطائی کار وفعاليت ميکردم

.    به شهادت رساندند) ٣۴(وهمایون جان )   سال٣٧(مورد لت وکوب  قراردادند و دو پسر جوانم را، حيات اله جان    
، این بود که یازده سپامبر واقع گردید       »شِر بر خيزد که خير ما باشد « در وطن ما حرف معروف است که ميگویند  

.                       شم آمد ودر پی بر چيدن تروریزم گردید و درقدم اول حکومت طالبان را سرنگون ساخت    وامریکا به خ
تمام نيرو های ( وشرکا »  اندیواالن«، »برادران « ، »رفقا « هدف اساسی من از نوشتن مطالب فوق این است  که از    

از هریک شان آرزودارم  ) رامتحان خود را داده اند    خورد و برزگ چه چپ چه راست، در اتحاد ویا ائتالف با یکدیگ  
تا یکبارصادقانه به عقب نگاه کنيد، که چه گلهای را به آب دادید، چه تراژدی های را خلق کردید، چقدر زنها را بيوه  

 ... ساختيد، چقدر مادرها را در سوگ فرزندان شان نشاندید و 
رقی  و اسالم براه انداختيد، همان ریفورم ها ی آرام آرام دوران شاه،      که بنام ت» تباهی ها  « با خود بياندیشيد، از این 

 !همان اقدامات بنيادی داودخا ن شهيد، بهتر نبود  
سخن آخر اینکه حاال باید وقت وفرصت را از دست ندهيم، من به عنوان یک ریش سفيد از تمام نيروهای خيرخواه     

آن شوید تا چطور ریشه های انتقام وتعصب را از وطن برچينيم، وترقی پسند افغانستان آرزودارم که دیگر در فکر 
همۀ ما . دیگربه عداوت ودشمنی که در نتيجه تحریک همسایگان آزمند مان، ميان ما راه یافته بود نقطه پایان بگذاریم 
 مدل ها و بایست در فکر استحکام وحدت ملی ووفاق ملی که در اثر جنگ های طوالنی خدشه دار گردیده، باشيم، واز  

من از شما تحصيلکرده گان آرزودارم،     . اصطالحات که باعث افتراق ميگردد ودرد هيچ کس را مدوا نميکند بپرهيزیم      
در    . نخست بایست با خودخواهی وخود محوری وداع کنيد    اگر واقعٌا در خيال سوق جامعه در مسير پيشرفت هستيد،    

یت احزاب وگروه ها یکسان ميباشد، صرف اصطالحات فرق  قدم دوم، طوریکه مالحظه ميگردد برنامه های اکثر
روی این ملحوظ باید جبهه متحدرا تشکيل داده و فقط در این صورت است که شما به یک نيروی تعين کننده             . ميکند

در این وقت است که هم نيروهای بين المللی وهم آقای کرزی مجبور  ميگردد  . وقابل حساب در جامعه مبدل ميگردید
ما را در نظر داشته باشد واین زمانی است که شما ميتوانيد جلو استفاده جوئی ها را بگيرید وحکومت را  به یک  تا ش

من یکبار دیگر از شما آرزودارم که به وقت وزمان خود را عيار سازید واز سليقه  . اداره خدمتگار مردم مبدل نماید 
 .  کنيد، که آخرین چا نس  را هم از دست خواهيد داد ها  واز خودمحوری ها بگذرید وبه حال پریشان وطن رحم 

 و من  اهللا توفيق


