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داکتر عبدالواحد حیدری

خاطرات گذشته های پربار
امروز در فیس بوك متوجه خاطرات یك خدمتگار
افغانستان جناب محترم داكتر صاحب بشریار شدم
كه مرا در حسرت گذشته ها با خود برد .ان
گذشته ای با افتخاری كه ملت افغان زیر بیرق
جمهوریت جوان در صلح ،ازادى و امنیت كامل
زندگى خوش و ابرومندانه داشت .سر ،ناموس و
مال هر افغان در امان بود .پروژه هاى اقتصادى
واعمار یكى بعد دیگر در مرحلۀ اجرا بود .كار
روى پالن هفت ساله به قدم هاى مناسب در
حركت بود و ما از نگاه مواد اولیه خود كفاء
بودیم .براى گندم در گدام هاى ما دیگر جاى
نداشیم و باید انرا صادر مى كردیم .پوهنتون هاى
كابل و ننگرهار در قطار پوهنتون هاى شناخته منطقه شده بود .در مكاتب درس و ورزش به سرعت در ترقى بود
 .امتیاز و تعصب از بین رفته بود ،تخلص هاى قومى غیر رسمى شده بود .رشوه و اختالس به ندرت دیده مى شد.
از رادیو كابل صداى صلح و سرور بلند بود و تلویزیون به كمك مملكت جاپان به خوبترین صورت ان در حال
تاسیس بود .ارزش افغانى در مقابل دالر رو به افزایش بود .خاطرات داكتر صاحب بشریار شاهد ان روز هاى با
افتخار افغانستان است.
اما چند اوالد ناخلف و عاق این وطن در روز هفت ثور  13٥۷اتش را افروخت كه چهل دو سال ملت افغان در ان
مى سوزد .چند مرتد بى خرد و خود فروخته شده فتنه كمونیزم را تهداب گذاشتند و ان شد بنیاد خود فروشى،تعصب
و افراط ،ظلم ،قتل و جنایت .میلیون ها انسان جان هاى عزیز خود را از دست دادند و میلیون ها انسان دیگر
مهاجر و بى خانمان شدند .استقالل  ،صلح و امنیت مملكت از بین رفت.
نوشنه از فیس بوک داکتر صاحب بشریار
مالقات داکترعبدالواسع بشریار رئیس شهرسازی ومسکن بامحمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان ،
در تابستان  13٥6برای دیدن فامیل از فرانسه به کبل رفتم  ,قبل از بازگشت به فرانسه برادر بزرگم استاد عبیدااله
خان به من توصیه کرد که یکبار داود خان رئیس جمهور را بببینم و من گفتم که او وقت نخواند با من مالقات کند
با اصرار برادرم تصمیم گرفتم به رفتن گرفتم .در جاده ۲6سرطان در دروازه داود خان یك ضابط نگهبان از
من پرسید چه میخواهید؟

-

کارت ویزیت خود را برایش دادم که اگر امگان داشته باشد که رئیس صاحب جمهور را مالقات کنم  ,ضابط
صاحب کارت مرا داخل خانه محمد داود خان برد و بیست دقیقه بعد برآمد و گفت رهبر هدایت دادند که شما نزد
محمد اکبر رئیس دفتر به ارگ تشریف ببرید  ,فردای آنروز من ارگ رفتم در آن زمان همه جاده ها ی شهر کابل
به شمول پیشروی ارگ آزاد بود و من با آسانی به قصر گلخانه توسط یک عسکر رهنمایی شدم وداخل اتاق محمد
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اکبر رئیس دفتتر رئیس جمهور شدم ،آنجا بدرقه خوب شدم و گفتم که رئیس صاحب جمهور هدایت داده اند که شما
برایم وعده مالقات بگیرید  ,رئیس صاحب دفتر برایم چای فرمایش داد و خودش با کارت من به منزل باال رفت تا
هدایت بگیرد  ,من تا چای را صرف کردم رئیس دفتر خوش خبری داد که شما را چهارشنبه ساعت ده بجه رئیس
صاحب جمهور به حضور می پذیرند.
روز موعود فرا رسید و باز آزادانه تا قصر گلخانه رسیدم و به دفتر مجید خان باز سریاور صاحب یک شخص
نجیب  ,مههربان و با عزت رهنمایی شدم که بعد از چند دقیقه مرا به داخل دفتر رئیس جمهور مشایعت کرد  ,چه
حالت و هیجان برایم رخ داد که در مقابل محمد داود خان رئیس جمهور افغانستان قرار گرفتم و به مجرد داخل
شدن احترام و تعظیم نمودم  ,رئیس جمهور با تبسم عالی گفتند پیشروی شان بنشینم
از من احوال پرسی کردند نه مثل یک رئیس جمهور بلکه مثل یک پدر معنوی مهربان و پر محبت که با یک فرزند
خود صحبت نماید بعد ازینکه گزارش کار و تحصیالتم را در فرانسه دادم محمد داود خان برایم چنین گفتند " آقای
بشریار در فرانسه تعداد زیاد مهندس  ,انجنیر و شهرساز است ولی در افغانستان ما کمبود به مهندس و انجنیر
داریم و شهرساز اصال نداریم پس جای تو در افغانستان است و نه در فرانسه باید به وطن عودت کنی که به تو نیاز
است " من در مقابل سخنان پدرانه  ,دلسوزانه و حق بجانب رئیس جمهور چنان تحت احساسات وطندوستی رفتم که
بی محابا جواب دادم من هدایت شما را قبول دارم و به اسرع وقت به وطن عودت میکنم.
بعد از دفاع تیزیس دوکتورایم در یونیورسیه پاریس روز شماری عودت به وطن را مینمودم تا روز خوشبختی ام
فرا رسید و باز بار دوم در مقابل محمد داود خان قرار گرفتم اینبار رئیس جمهور خیلی خوشحال شد که من به
وعده خود وفا کردم و امریت شهر سازی را در فرانسه رها کردم و به کابل بازگت نمودم  ,برایم چنین هدایت دادند
" کار را در شهرسازی در وزارت فواید عامه شروع کن و من به وزیر فواید عامه در مورد مقرری ات هدایت
میدهم "
سه روز بعد به مالقات وزیر فواید عامه غوث الدین فایق مشرف شدم که بعد از چند دقیقه صحبت مرا به موتر
خود مستقیما به آمریت شهرسازی همراهی کرد و انجا همه مامرین جمع شده بودند و وزیر فواید عامه به مامورین
چنین گفت  :سر از امروز شما تحت آمریت داکتر بشریار ایفای وظیفه مینمائید و وزیر صاحب مرا پیشروی
مامورین به چوکی شاند و از جانب مامورین به کف زدن شردع شد.
داکتر بشریار به عهد خود درعودت به وطن وفا کرد و داود خان رهبریت شایسته ساالری و عشق بوطن را در
جذب جوانان تحصیل یافته ثابت کرد
یکسال بعد  ,آمریت شهرسازی به ریاست شهرسازی ومسکن ارتقا کرد و داکتر بشریار در مجلس وزرا منحیث
رئیس شهرسازی و مسکن مقرر گردید تعداد مامورین از 1۲۰نفر به  3٥۰نفر و بودیجه از  8ملیون افغانی به
 4۷ملیون افغانی و تعداد خانم ها از  ۲نفر به ۲۲نفر ارتقا نمود و فعالیت های شهرسازی و مسکن در کشور سرتا
سری شد که بعد ها داکتر بشریار رئیس عمومی پاما مقرر گردید و تعداد مامورین به  9۰۰نفر رسید و از جانب
محمد داود خان منحیث وزیر شهرسازی و مسکن نیز تعیین شده بود که با شهادت رهبر دلسوز افغانستان به تعویق
افتاد.

-

خاطرات داكتر صاحب محترم بشر یار :
 - 1اولین مالقات عبدالواسع بشریار با محمد داود خان رئیس جمهور
 - ۲شرح اولین پروژه شهر و مسکن  ,پروژه افغانی بی بی مهرو مینه کابل
 - 3تطبیق پروژه ریگ شاهنرد خان جالل آباد
 - 4مانستر پالن شهری جدید بامیان
 - ٥پروژه رهایشی قوای هوایی کمدهار و ساحات رهایشی وزارت دغاع ملی
 - 6باز نگری پالن شهری فیض آباد
 - ۷طرح سفرت جدید افغانی در تهراان و باز سازی سایر سفارتخانه در خارج کشور
 - 8طرح لیلیه دختران در ساحه پوهمتون کابل و حامی نهضت زنان در افغانستان
 - 9طرح استیشن های خط آهن در کابل و کندهار
 1۰تطبیق ماستر پالن شهر کندهار و حفظ ساحات سبز 11حفظ ساحات سبز در پالن های شهری جالل آباد و بغالن 1۲انکشاف البر اتوار مواد ساختمانی و سفر های کانادا  ,فرنسه  ,ایران و هند 13مساعدت شهرسازی با شاروالی های وزارت داخله - 14ماستر پالن بند چشت شریف باالی دریا هریرود وکمال خان باالی دربای هامند
 - 1٥نشریه خطاب به مردم

د پاڼو شمیره :له  ۲تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 - 16هدایت راجع به هدف حزب وحدت ملی
 - 1۷طرح پالن پارک تفریحی شهر چهاریکار
 - 18طرح پالن شهری پل علم و میدان هوایی بین المللی در لوگر
 - 19پیشرفت شهرسازی ومسکن در نمایشگاه چمن حضوری کابل
 ۲۰تقسیمات افغانستان به  8زون یا  8منطقه انکشافی۲1بازدید از شهرهای لشکرگاه و زرنج و موقعیت بند کمال خان باالی دریای هلمند ۲۲بازدید برای تعیین ساحه رهایشی قوای هوای دهدادی در مزار شریف -۲3تعیین ساحه صنعتی و ساحه جدید تجارتی در شهر جالل آباد
 ۲4مذاکراه ساحه جدید رهایشی اردوی ملی در شهر گردیز - ۲٥طرح ساحه صنعتی شهر هرات و سایر شهر های افغانستان
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