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عارف عباسی

اشاره به " فرزندان آزادۀ افغان"
امیدوارم این عرایض صادقانه و مخلصانۀ مرا عرف معمولی که من ترا الال می گویم و تو مر آغا بگو نشمارید،
که خوشبختانه وبسایت ملی و وزین آریانا افغانستان آنالین از این شیوه پرهیخته و درب مداحی ها را بسته و
اکثریت تبصره ها در نظر سنجی بر محتویات بوده کیفیت بر کمیت دست باال دارد.
کمال مسرت توأم با سپاس و امتنان از دانشمند محترم ،دوست خوب و گران قدرم جناب انجنیر صاحب احسان
هللا مایار دارم که نوشتۀ من مورد توجه شان قرار گرفته و با تبصرۀ نهایت دلچسپ و آموزنده بر یک بخش
خاص که نظر من اجمالی و گزرا بود بحث را تکمیل و بر معلومات من افزودند .جناب شان به نحو ابتکاری دو
وسیلۀ اطالعات جمعی را اتصال بخشیده و نظریات هم وطنان را در مورد مطلب مطرح شده منعکس ساخته اند.
شرح تجارب شخصی مایار صاحب و ارائۀ معلومات در مورد صنایع و مخصوصا ً نساجی برایم بی نهایت
آموزنده و دلچسپ بود .
این معلومات افکارم را به سوی دگر مسیر بخشید و آن نقش شخصیت های نهایت وطن پرستی بود که با محدودیت
های زیاد ،فقر مالی و عدم موجوجدیت وسائل تخنیکی عصری به حیث نائب الحکومه ،وزیر و یا شاروال و
حتی حاکم مصدر خدمات بزرگ و ماندگار در وطن شده سرک ها احداث ،بند های آب اعمار ،مکاتب تأسیس و
باغ ها و پارک ها ساختند و در آبادانی شهر ها با اتکاء به بازوان توانای مردم عمالً کار کردند که بدبختانه
بیرحمانه و ظالمانه ویران شد.
بدون مبالغه با انکشاف معارف در مملکت به صد ها شاگرد در اثر لیاقت ،فراست و درایت خود به درجات عالی
از مکاتب فارغ و فرصت تحصیالت تخصصی و بلند تر به خارج پیدا نمودند ،که بیشتر از خانواده های غریب
و بی واسطه بوده با بلند ترین درجات تحصیل به سویۀ دکتورا و انجنیری به وطن بر گشتند ،با عشق سرشار به
وطن  ،اهلیت ،لیاقت ،درایت و مساعی به مقامات عالی عز تقرر حاصل وزیر و حتی به مقام صدارت رسیدند.
بسی تحوالت ،انکشافات و اعمار زیر بنا ها و رو بنا ها در ساحات مختلف محصول زحمات خسته گی ناپزیر
این شخصیت ها بوده.
البته استثنآتی بوده که بعضی در برابر هوای نفس مقاومت نتوانسته آلوده به فساد گردیده ثروت اندوزی کردند
ولی اکثریت با قناعت به صداقت و امانت داری برای وطن مصدر خدمات ارزنده شده اند .وهمچنان هم وطنانی
داشتیم که تحصیالت عالی نداشتند و عشق وطن در سینه داشته خرد و تدبیر خدمت گزاری داشتند.
فهرست چنین اشخاص که اکثر شان به رحمت حق پیوسته اند از صد ها تجاوز می کند.
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به این ارتباط می خواهم از همکاری افتخار آمیزم در دوران مأموریتم با یک فرزند صدیق ،وطن پرست و
خدمتگار راستین مملکت شاد روان مرحوم داکتر عبدالوکیل خان یاد آورشوم .شخصیتی که در راه خدمت به
وطن راحت ،خواب و خوراک را فدای خدمت به مردم و انکشاف ساحۀ زراعت ساخته بود .با غنای تجارب و
اندوخته هایش در پروژۀ کثیراالهداف وادی هیرمند با یک طرز دید وسیع و عملی به حیث وزیر زراعت سیاست
مبتکرانۀ انکشاف زراعت مملکت را طرح و آگاهی دهقان و باغدار را در تسریع اهداف انکشافی در صدر مش
خود قرار داده موانع کاغذ پرانی را از راه تطبیق اهداف انکشافی برداشته و با اصالح کیفیت تولیدات عنعنوی
و تورید بهترین اجناس و تخمیانجات حجم صادرات امتعۀ زراعتی را ارتقاء بخشیده و بازار های نو برای صدور
این محصوالت دستیاب نمود .با دهاقین و باغ داران به روی زمین می نشست و آن ها را تدریس و رهنمایی می
کرد  .به زیر دستان خود اعتبار داشته و در صورت غفلت و سهل انگاری مرد بازپرس و جزا بود .از تشریفات
می پرهیخت و در سفر های والیات دعوت والی ،حاکم و خوانین را نمی پزیرفت .در یک سفر در والیت غزنی
با هم در سماوارچی چاینکی خوردیم .داکترعبدالوکیل بعضی شب ها را تا صبح در دفتر گزرانیده و هیچ وقتی
پیش از ساعت دۀ شب خانه نمی رفت .شخص متواضع و اهل مشوره بوده هر روز در آغاز کار با رؤسا،
متخصصین مجلس نموده عناوین مفکوره های خودرا که در یک توته کاغذ یادداشت کرده بود مطرح نموده و
برای همه موقع اظهار نظر داده به دقت گوش می داد.
حاصالت گندم و سائر غله جات به دو تا سه چند فی جریب باال رفته بهترین اجناس پخته با بهترین کیفیت و
بلندترین حاصل فی جریب برعالوه رفع احتیاجات روز افزون صنایع داخلی و به بازار های نو صادر می شد.
امراض آتشک و خاکسترک در باغستان های انگور محو شده وزن یک خوشه انگور در کوهدامن زمین به یک
چهاریک سیر رسیده بود و بهترین اجناس میوه جات و مخصوصا ً سیب ترویج و مطابق معیار های بازار بسته
بندی و صادر می شد .موتر های سیار دستگاه خشک نمودن و قطی کردن زرد آلوی چهاردهی غوربند وارد و
به فعالیت آغاز نموده بود.
داکتر عبدالوکیل در راه خدمت به وطن خستگی و ماندگی نمی شناخت و شب و روز برایش مهم نبود.
حتی در جوش جنگ ها و غرش طیارات و بمباردمان ها داکتر وکیل در مهاجرت هم برنامه های انکشافی خودرا
در والیات میدان ،وردک و ننگرهار و لغمان ادامه داد.
شرح کامل کار نامه ها ،شخصیت و وطن پرستی این بزرگ مرد در این مختصر نمی گنجد .ولی یادی از آن را
وظیفه و مسؤولیت ملی و اخالقی ام دانستم.
روح ات شاد و یادت گرامی باد ،ای خادم صادق وطن.
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