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 11/10/2018                            احسان هللا مایار 

 افغان ۀبه عنوان فرزندان آزاد
 ومس قسمت

 
 در اخیر قسمت دوم خواندیم که:

 یشد و به صدراعظم جهت صدور فرمان جلب کارگران قوم بیتصو یاقتصاد یشورا  ۀنظر در جلس نیا

نفر را صادر کنم  50و اظهار داشت که اگر من امر جلب  رفتهیشد.... صدراعظم جلب مردم را نپذ شنهادیپ

. شودیمردم عام م یآورد که باعث سرگردان یخورد و برد را فراهم م ۀنیو زم شودینفر جلب م 500عوض آن 

 ...دیمردم نشو یو باعث سرگردان دیشما مردم خوش به رضا را در برابر پرداخت مزد استخدام کن

در مورد  یشنهادیپ نیتا چن توانستمیجرأت نم نرویبود ازا افتهی(  گذارش نیرالدیاز نظرم) ام انیجر نیچون ا

 ....مینفر مورد ضرورت خود نما هیته

رفاه مردم چه  ۀدر بار ن،یمعاند ۀتوجه خواهند کرد که صدراعظم ظالم!، نظر به گفت یتبصره: خوانندگان گرام) 

 رینظام و کشور فق بیتخر یدر پ کهیاشخاص یۀعل یکه و قنمی. من متکردیو درباره اقدام م گرفتیم مینوع تصم

 نیدشمنان وطن ما ، ولو منجر به اعدام  چن یزاهر نوع ج یبود و از اجرا ریسختگ تینها ی، بافغانستان بودند

 (.روگردان نبود . روحش شاد و جنت مکانش شد،یاشخاص م

کار نشد.  نیکه ا دیپروژه  به قندوز انتقال نما خواستیم یمشکل ما با نائب الحکومه بود که و گریازطرف د...

 دیعبدالمج ابیخان، در غ مینزد سردار محمد نع یبار یبودم. و دهیند یمعرفت نداشتم و با و رخانیمن با ش

فرستاده است که  یرا به پلخمر وانهیک دی یکرده که بانک مل تیشکا کردیرا م یبانک مل یخان، که سرپرست

 کاتیرا غصب کرده و بدون مشوره با من  خودسرانه به ساختمان فابر ها نینکرده زم یتا حال خودرا معرف

کرد و بمن مشوره داد که  ادی رخانیش تیکار از شکا شرفتیخان ضمن پ میر محمد نعاقدام نموده است.... سردا

 دیواد دید نرویا است از یمخالف ساختمان پروژه در پلخمر یسردار گفتم که و ی. برانمیبب یاوقات با و یبعض

 ....ندارد و معذرت خواستم دهیفا چیه یبا و

پاکت سربسته  کیکه در ضم آن  دیرس میبرا یخان از جرمن دیمکتوب عبدالمج یشمس 1316اوائل سال   در

به کابل سفر کردم و به صدارت مراجعه  گری. روز درساندمیم شیشخصأ برا دیصدراعظم بود که با یعنوان

دادم و  شیصدراعظم صاحب برسانم.... راپور کارم را مفصل برا یخان را برا دیکردم تا مکتوب عبدالمج

خودرا اظهار کردم.... صدراعظم با  شیتشو ندهیده  و از مشکالت آن در بهار و تابستان آکر ادیازکمبود کارگر 

. بجوابش گفتم که من شاهد شدیم دهیتا راه حل سنج یکارگر عرض نکرد یۀسوال کرد چرا در مورد ته یترشروئ

. مینما یشنهادیپ نیجرأت نتوانستم چن نرویا خان بودم از دعبداالحدیس یکارگر برا  یۀشان در مورد ته میتصم
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کار با  نیبه نفع عام است و ا یکار نساج کنیبود ل نیاز مأمور ۀکتل کیعبداالحد به نفع  دیگفت کار س یو

را سرشته  تیدر بازگشتش نفرها دیآ یتفاوت دارد.... صدراعظم گفت خوب است نائب الحکومه فردا م گریکدی

و احترام  ی.... با عرض خوشیمعاشات شانرا مانند کارگران موجود بپرداز شودیم هیته تیبرا کهیو کسان کند یم

 ....مواصلت کردم یآن به پلخمر یمرخص شدم و فردا

گفتم  یدوش یاز کابل برگشت و شب را در دو آب گذشتاند. من به تلفون رخانیشدن چند روز ش یاز سپر بعد

که تازه چند دوکان  ی. من در بازار پلخمرنمیبب یبا و یلخمربمن احوال بدهد تا در پ گذردیم یاز دوش کهیزمان

تعداد  کیو  نیگرفتم. مامور یآمده بود جا انخ ریش یرائیکه از قندوز به پذ یمستوف یبود در پهلو دهیاعمار گرد

و در برابر  دیخاکباد رس نیدر ب رخانیدر دو طرف سرک انتظار ورود نائب الحکومه را داشتند. موتر ش یاهال

نشد،  ادهیو از موتر پ باشمیبه زعم خودش من م وانهیهمان د دیکه بمن خورد فهم یشد. چشم و ستادهیا یمستوف

 یرائیپذ یبرا کهیاشخاص گریمختصر صحبت کرد بدون آنکه با د یکرد و با مستوف نیموتر را پائ ۀشیبلکه ش

 کهینیکردم و گفتم صدراعظم صاحب بمن امر کرده ح یفخودرا معر و رفتم شی.... من دوقدم پندیآمده بودند بب

 گریندهد، د رخ یسکته گ میتا در کارها دیکن یسرشته م میرا برا یپنجصد نفر قوم دیرسیم یشما به پلخمر

 یاز موتر برآمد و با صدا دید نیآمد خونسرد مرا بحضور مامور شیپ کهیرفتم. وقت میندارم پس به جا یعرض

که چرا  دیسوال کردم لطفأ بمن بگوئ یگفت مگر من به آن موافقه نکردم.... از و میصدراعظم برا یبلند گفت بل

 شودینم دایکارگر پ نجایکه در ا یرا انتخاب کرده ا یمحل و. در جواب گفت که تدیبه امر صدراعظم موافقه ندار

ممکن است. من دانستم که مطلبش در  ریغ نجایآن مهم است که در ا تیامن ۀشود مسئل لیپروژه  تکم نیو اگر ا

در مملکت رخ ندهد که شما درآن باره حدس  یروز نیگفتم خدا کند که باز چن شیبرا تیعصبان یکجاست. با قدر

شما با  کهیتوانست مثل دیرا گرفته نخواه تیوال تیدارم شما امن نیقیباشد من  یآمدن یروز نی. اگر چندیزنیم

تانرا ) قره  ۀچند برج ۀقلع دیامان هلل خان نتوانست حضرتیبا حضور داشت اعل یو عسکر یهزار نفر قوم نیچند

 یدانست که با شخص جنجال رخانیکه من خودم هم در آنجا بودم.... ش دیو فرار کرد دی( حفاظت کنیباغ غزن

به سر کل  شیکه کوه ها یرا انتخاب کرده ا یمحل کیتو  نیآورده خنده کنان گفت بب ریسر وکار دارد خودرا ت

شما به سر کل  ۀآن آهک دارد و به گفت یآن که تپه ها یالوجیماند.  بجوابش گفتم شکل کوه ها و ساختمان ج یم

مرد کار جواب مثبت بدهد بموتر سوار  یۀدر مورد ته نکهیندارد.... بدون ا ریپروژه تأث یشباهت دارد اما باال

 بیرا با موتر خود تعق یو گذردیپروژه م کیاز نزد دانستمیحرکت کرد. چون م یغور ۀشده و به طرف دهن

 یبرا اهشکار گ نییتع یبرا رخانیآمده بود. ش یو یرائیپذ یبرا یغور ۀحاکم دهن یسه راه ۀکردم.... در حص

کارگر مورد ضرورت  یۀدر ته رخانی.... حدسم به جا بود که شکردیم دنید یدرباراز غور ریاحمد شاه خان، وز

 یۀشرکت کشف کرده بود که عل ۀاساسنام یدر ساختمان برو یخالئ یو نیا . برعالوه ازکند ینم یساختمان سع

توسط  کاتیرفته بود که محل ساختمان فابر کر. در اساسنامه شرکت تذکردیاز آن استفاده م کاتیساختمان فابر

نزد ما  رایز م،یعدول کرده بود صلهیف نی. ما ازاشودیانتخاب م شود،یم نییکه توسط مجلس وزراء تع یئتیه

 ....داشت تیاهم شتریب رهایانتخاب محل توسط انجن

 دیکه در ضمن مکتوب عبدالمج دمینشن یاز و یصحبت مختصر من با نائب الحکومه دو ماه گذشت و من خبر از

راجعه کردم و .... بصدارت مرمیبگ تیو باز به کابل سفر کردم تا هدا دیرس میصدراعظم برا یبرا ۀخان با نام

 مکتوب را به صدراعظم رساندم. 
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 داشتند.  فیتشر گرید یوزرا ونفرو د میدر دفتر صدراعظم سردار محمد نع

معلومات مفصل دادم و همچنان از کمبود کارگر  شیکار سوال کرد و من برا شرفتیاز پ شیصدراعظم مانند هم

. رودیم شیپ یکارها بط نرویا نبوده از یکاف شوندیاز کوهستان وغوربند استخدام م کهیکردم و گفتم که نفر هائ ادی

بجوابش عرض کردم که شما دوماه  ؟یچرا موضوع را به عرض نرساند کهشده اعتراض کرد  یصدراعظم جد

 انیم جرکار را کردم و تما نیکه ا میرا از نائب الحکومه صاحب مطالبه نما خود یکه نفر ها دیقبل بمن امر کرد

 رتذک زین ستیگذارش دادم و موضع انتخاب محل را که مانند سرکل است و مورد پسندش ن رخانیصحبتم را با ش

  هیصاحب عدل ریمتأثر شد. صدراعظم صاحب به وز ینسبت کار شکن کنیسرکل تبسم کرده و ل دنیدادم. با شن

چه تعلق دارد.  رخانیاست به ش یکیو تخن یکارها همه فن د،یگو یو اهل فن است راست م ریانجن نیرالدیگفت ام

 یگریخود کسب کند کار د یبرا شهرترا به وزراء و مردم صاحب رسوخ بدهد و  یدولت نیزم نکهیازا ریغ یو

 ۀشعب ریدر خانه ندارم. مد کنیبجواب شان گفتم که در اداره دارم ل ی. از من سوال کرد که تلفون دارکند ینم

عبارت بودند از: منع فروش امالک المالک  نی.  فرامدینما بیغا احضار شد تا فورأ سه فرمان ترتسوم سردار آ

وزارت  یدر ظرف سه روز و عنوان یکار از مردم قوم پنج صد نفر کارمزدور یۀ، تهقطغن تیدر وال یو دولت

 .در ظرف سه روز یمخابرات جهت نصب تلفون در منزلم در پلخمر

دادند  میرا برا نفر یۀاست. فرمان ته دیکارگر به خط سرخ نوشتند: تأک یۀفرمان ته ریحاضر شد و در ز نیفرام

که  یگفت هر مشکل می.  صدراعظم براکنمیصحبت م یتلفون رخانیش یبرسانم و من امشب همرا رخانیتا به ش

. از صدراعظم یا بمن راجع کنر قصور گریکه بارد خواهمی. من نمیکس نترس چیتلفون کن و از ه میرخ داد برا

 گریدفترش را ترک کردم.... به سرکاتب از صدور فرمان احوال دادم و روز د یصاحب تشکر کرده و با خوش

زده و  مهیخ ایمواصلت کرده و امروز در کنار در یبه پلخمر شبیاطالع داد که نائب الحکومه صاحب د میبرا

داد که  در ظرف سه روز  نانیاطم میبرا رخانیسرکاتب گفت که ش. کندیم یمعرف میبرا دیآیبدستش ب یهر ک

نکنم  تیشکا یجائ تی( اطالع دهد که تا سه هفته شکانیرالدیو به من ) ام کندیم هیته یپنجصد نفر را طور مؤقت

 یهاکارگر حل شد و کار  یۀ.... بعد از سه هفته مشکل بزرگ از ناحرسانمیوقت م نیرا در طول هم یو نفر دائم

 ... .رفتیم شیبه سرعت پ

ان معطوف می دارم که به سردار محمد هاشم خ، بار دیگر توجه خوانندگان را به اجراات صدراعظم)تبصره :  

 از امانیست وده و یکیبسب الدین شنمیرر اینجا طور مثال ااران افغانستان را، داشت و خدمتگوطنش عشق د

از  ۀهم نمونرا  نیاکه  ایشان حمایت می کرد الیمات از می شناخت و در برابر هر گونه نام سپرده،رهای س

 .(ی فرستمو به روحش درود مم می پندار وطن دوست میزع کیاات اجر

 کاتیمحل ساختمان فابر نییخان بمنظور تع میسردار محمد نع استیبه ر یئتیاطالع دادند که ه میاز کابل برا ...

احوال گرفتم که  یبه دوآب رفت و من از دوش ئتیه یرائیپذ یبا عجله برا رخانی. شکندیمواصلت م یبه پلخمر

شان بروم و از  یرائیپذ یبرا یگ لهیتا ک خواستمیروان هست.... م یاز دوکانها گذشته و بطرف پلخمر ئتیه

وسه نفر  میکه در رأس آن سردار محمد نع ئتی. هبردمیکوتل انتظار ورود شانرا م ریگذشته ز یکوتل بوغاو

 ی.... در پلخمرمیشد یپلخمر ۀروان کجایو  دندیآن  بودند، رس یعبداالحد خان اعضا دیدوستم س گربشمولید

 .میشد انیتمامم رفته پا مهین یبمنزل گل مأیقمست نرویازا میمهمانخانه نداشت
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 تیرا از نظر گذشتاند و در نها کیو مناطق دور و نزد یگذشتاند و اطراف پلخمر یسه روز در پلخمر ئتیه

 کهیفابر نیزم یکرده بودند و کار هموار کار نییتع یآلمان و نساج رانیانجن کهیبعد از ختم مطالعات شان محل

محل ساختمان  یۀاز ناح کاتیفابر لمشک نیآخر صلهیف نیو با ا دیگرد دیتأئ ئتیشده بود از طرف ه لیتکم

 ....افتیخاتمه  کاتیفابر

د را به وو نشانه های خدمات خ هان رفتندجبا تأسف عمیق آن عده از عاشقان مردم افغان و افغانستان از 

و با حسرت سنگهای  ریزانندیاشک مافسرده حال وز روح نا آرام شان باالی وطن بازماندگان افغان سپردند و امر

نساجی پلخمری چنین می فابریکات و وایکیپیدیا در بارۀ  اشان می بینندبناه های شان زوی دشت ها تیت و پ

 ارد:نگ

 ایدیپیکیوا

وقت  ریوز ،«یزابل دیعبدالمج» یهایریگیو با پ یشمس یهجر 131۵در سال  یافغان پلخمر ینساج کهیفابر

 نیا یشد. کار ساختمان یبغالن در شمال افغانستان تهداب گذار تیمرکز وال یاقتصاد افغانستان، در شهر پلخمر

 [1].کرد زخود را آغا یدیتول تیشد و فعال لیتکم 1321کارخانه در سال /کهیفابر

 ،ینداف یهانیشامل ماش ها نیماش نینصب شد. ا یو آلمان یسیبافت انگل یهانیماش هیپا ۵۵0ابتدا  کهیفابر نیا در

در . شدند یو متر تکه م یآالت بسته بند نینخ به شمول ماش هارآغندک، تنسته و  ،ینختاب ته،یگرد، شانه، فلهوا

به منسوجات  همشهریان ازیو بنابر تقاضا و ن دیلسطح تو یبه منظور رشد و ارتقا 13۴0تا  1330 یهاسال

 نیبافت اتومات به همراه ملحقات و ماش یهانیماش یو روس یآلمان یهادو مرحله از شرکت یط که،یفابر یدیتول

 101۷کارخانه به  نیبافت ا یهانیوع ماشنصب شد و تعداد مجم کهیفابر نیدر ا ،یسینخر یهابخش یآالت کمک

و اداره  میتنظ د،یمصروف کار تول یو هفت کارگر خارج ینفر کارگر داخل 2۶3۴ کهین فابری[ در ا2.]دیرس

 [3].بودند یدیتول یهاتیفعال

آن عالوه بر  داتیو تول د؛یهزار متر پارچه در روز رس کصدی سرحدبه  کهیفابر داتیتول 13۵8از سال  شیپ تا

 کهیاز آن جهت پروسس به فابر یادیمقدار ز کرد،یم نیبغالن را تأم تیو وال یپلخمر همشهریان ازین نکهیا

 یهاگلبهار و جبل السراج به مغازه کهیفابر داتیبا تول ،یزیو رنگ آم یکار دیگلبهار ارسال و بعد از سف ینساج

 [2].افتییکشور انتقال م اتیوال یفروش منسوجات در تمام

در رقابت با رشد  کهیفابر ینریماش ستمیس دیو تجد یتوجه به روند رشد اقتصاد 13۵۹و  13۵8 یهااز سال پس

 نیبا همان ماش کهیافغانستان دور ماند و فابر یصنعت نساج نیاز نگاه مقامات و مسئول یانکشاف بازار جهان

قطعات و مدرن نشدن  دنینرس لیخود را ادامه داد. به مرور زمان و به دل تیفعال 13۴0 یهاسال یمیآالت قد

با رکود مواجه شد.  جهیموجود در بازار رقابت کند و در نت داتینتوانست با تول کهیفابر نیا داتیآالت، تول نیماش

 [2].افتیبه شدت کاهش  کهیفابر نیا داتیتول ان،یمشتر یتقاضا دیکاهش شد لیبه دل نیهمچن

 نیبافت در ا نیماش هیپا ۶0رو به سقوط نهاد. در حال حاضر  جیبه تدر یشمس ۷0پس از دهه   کهیفابر نیا

متر تکه  ۶120در سال به  کهیفابر نیا دی. تولکندیم دیتول دیمتر تک سان سف ۶00فعال است و روزانه  کهیفابر

 [1]مشغول کار هستند. کهیفابر نیکارگر در ا 3۷0. در حال حاضر رسدیم

 

 



  
 

 

 5از 5

 که آن خاک و ملت آنرا از خود بدانی!یطبخوان و بدان و به حال وطنت گریه کن، بشر

 (. انینایدارندگان چشم )ب یا دیریپس عبرت گ

در حضیرۀ نظام که  افغان را ۀآن عاشق فرزان ،لدین شنسبخاطرات مرحوم امیراۀ ن سلسلای رد کهاحتمال دا

  م.ادامه دهافغان  ۀآیندفرزندان ، بمنظور انتباه گرفتن به خاک سپرده ام الدین اولیاء در دهلی

 

 

 

 

  

 

 

 


