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 28/09/2018                   عارف عباسی 

 فرزندان آزادۀ افغان" "اشاره به 

 د،یو تو مر آغا بگو نشمار میگو یکه من ترا الال م یمرا عرف معمول ۀصادقانه و مخلصان ضیعرا نیا دوارمیما

ها را بسته و  یو درب مداح ختهیهپر وهیش نیاز ا نیافغانستان آنال انایآر نیو وز یمل تیکه خوشبختانه وبسا

 .دست باال دارد تیبر کم تیفیبوده ک اتیبر محتو یتبصره ها در نظر سنج تیاکثر

صاحب احسان  ریدوست خوب و گران قدرم جناب انجن مسرت توأم با سپاس و امتنان از دانشمند محترم، کمال

بخش  کیدلچسپ و آموزنده بر  تینها ۀمن مورد توجه شان قرار گرفته و با تبصر ۀدارم که نوشت اریهللا ما

دو  یجناب شان به نحو ابتکار .دو بر معلومات من افزودن لیو گزرا بود بحث را تکم یخاص که نظر من اجمال

 .هم وطنان را در مورد مطلب مطرح شده منعکس ساخته اند اتیو نظر دهیرا اتصال بخش یاطالعات جمع ۀلیوس

ً نساج عیمعلومات در مورد صنا ۀصاحب و ارائ اریما یتجارب شخص شرح  تینها یب میبرا یو مخصوصا

  .آموزنده و دلچسپ بود

 تیبود که با محدود یوطن پرست تینها یها تیو آن نقش شخص دیبخش ریدگر مس یمعلومات افکارم را به سو نیا

شاروال و  ایو  ریه، وزنائب الحکوم ثیبه ح یعصر یکیوسائل تخن تیو عدم موجوجد یفقر مال اد،یز یها

و  سیآب اعمار، مکاتب تأس یحاکم مصدر خدمات بزرگ و ماندگار در وطن شده سرک ها احداث، بند ها یحت

مردم عمالً کار کردند که بدبختانه  یشهر ها با اتکاء به بازوان توانا یباغ ها و پارک ها ساختند و در آبادان

 .شد رانیو ظالمانه و رحمانهیب

 یخود به درجات عال تیفراست و درا اقت،یمبالغه با انکشاف معارف در مملکت به صد ها شاگرد در اثر ل بدون

 بیغر یاز خانواده ها شترینمودند، که ب دایو بلند تر به خارج پ یتخصص التیاز مکاتب فارغ و فرصت تحص

ه وطن بر گشتند، با عشق سرشار به ب یریدکتورا و انجن یۀبه سو لیدرجات تحص نیواسطه بوده با بلند تر یو ب

. دندیبه مقام صدارت رس یو حت ریعز تقرر حاصل وز یبه مقامات عال یو مساع تیدرا اقت،یل ت،یوطن ، اهل

 ریناپز یبنا ها و رو بنا ها در ساحات مختلف محصول زحمات خسته گ ریتحوالت، انکشافات و اعمار ز یبس

 .ها بوده تیشخص نیا

کردند  یثروت اندوز دهینفس مقاومت نتوانسته آلوده به فساد گرد یدر برابر هوا یبوده که بعض یاستثنآت البته

 یوطن مصدر خدمات ارزنده شده اند. وهمچنان هم وطنان یبرا یبا قناعت به صداقت و امانت دار تیاکثر یول

 .داشتند یخدمت گزار ریتدب وداشته خرد  نهینداشتند و عشق وطن در س یعال التیکه تحص میداشت

 .کند یاند از صد ها تجاوز م وستهیاشخاص که اکثر شان به رحمت حق پ نیچن فهرست
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وطن پرست و  ق،یفرزند صد کیبا  تمیدر دوران مأمور زمیافتخار آم یخواهم از همکار یارتباط م نیا به

که در راه خدمت به  یتیخصآورشوم. ش ادیخان  لیمملکت شاد روان مرحوم داکتر عبدالوک نیخدمتگار راست

تجارب و  ی. با غنابودزراعت ساخته  ۀخدمت به مردم و انکشاف ساح یوطن راحت، خواب و خوراک را فدا

 استیزراعت س ریوز ثیبه ح یو عمل عیوس دیطرز د کیبا  رمندیه یواد راالهدافیکث ۀدر پروژ شیاندوخته ها

در صدر مش  یاهداف انکشاف عیدهقان و باغدار را در تسر یانکشاف زراعت مملکت را طرح و آگاه ۀمبتکران

 یعنعنو داتیتول تیفیبرداشته و با اصالح ک یق اهداف انکشافیرا از راه تطب یخود قرار داده موانع کاغذ پران

صدور  ینو برا یو بازار ها دهیرا ارتقاء بخش یزراعت ۀحجم صادرات امتع انجاتیاجناس و تخم نیبهتر دیو تور

 یم ییو رهنما سینشست و آن ها را تدر یم نیزم یو باغ داران به رو نینمود. با دهاق ابیمحصوالت دست نیا

 فاتیمرد بازپرس و جزا بود. از تشر یدستان خود اعتبار داشته و در صورت غفلت و سهل انگار ریکرد . به ز

 یغزن تیسفر در وال کی. در رفتیپز یرا نم نیحاکم و خوان ،یدعوت وال اتیوال یو در سفر ها ختیپره یم

 یوقت چیو ه دهیصبح در دفتر گزران شب ها را تا یبعض لی. داکترعبدالوکمیخورد ینکیچا یهم در سماوارچ با

رفت. شخص متواضع و اهل مشوره بوده هر روز در آغاز کار با رؤسا،  یشب خانه نم ۀاز ساعت د شیپ

کرده بود مطرح نموده و  ادداشتیتوته کاغذ  کیخودرا که در  یمفکوره ها نیمجلس نموده عناو نیمتخصص

 .داد یهمه موقع اظهار نظر داده به دقت گوش م یبرا

و  تیفیک نیاجناس پخته با بهتر نیباال رفته بهتر بیجر یگندم و سائر غله جات به دو تا سه چند ف حاصالت

 .شد ینو صادر م یو به بازار ها یداخل عیروز افزون صنا اجاتیبرعالوه رفع احت بیجر یحاصل ف نیبلندتر

 کیبه  نیخوشه انگور در کوهدامن زم کیانگور محو شده وزن  یآتشک و خاکسترک در باغستان ها امراض

بازار بسته  یها اریو مطابق مع جیترو بیجات و مخصوصاً س وهیاجناس م نیبود و بهتر دهیرس ریس کیچهار

غوربند وارد و  یاردهچه یکردن زرد آلو یدستگاه خشک نمودن و قط اریس یشد. موتر ها یو صادر م یبند

 .آغاز نموده بود تیبه فعال

 .مهم نبود شیشناخت و شب و روز برا ینم یو ماندگ یدر راه خدمت به وطن خستگ لیعبدالوک داکتر

خودرا  یانکشاف یت هم برنامه هادر مهاجر لیو بمباردمان ها داکتر وک اراتیدر جوش جنگ ها و غرش ط یحت

 .وردک و ننگرهار و لغمان ادامه داد دان،یم اتیدر وال

از آن را  یادی یگنجد. ول یمختصر نم نیبزرگ مرد در ا نیا یو وطن پرست تیکامل کار نامه ها، شخص شرح

 .ام دانستم یو اخالق یمل تیو مسؤول فهیوظ

 خادم صادق وطن. یباد، ا یگرام ادتیات شاد و  روح

 

 

  

 

 

 


