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 !جناب داکتر عبدالواسع بشريار کانديد مقام رياست جمهوری افغانستان

 .دباشنظر مد یساالر ستهيشااصل  ديافغانستان با یجمهور استير ندهيدر انتحابات ا

  

   ! ستيک اريجناب داکتر عبدالواسع بشر 

  :ک عالم علوم اجتماعی چي زيبا فرمود اندي

  » و خاموش اند دانندياند که م یانان نيبدتر یول. بد، بد اند  یانسانها« 

  . یرامو  زيعز تينها دوستان

واضح و  ديباخبر باشم با کهيزين چآاز  دانميبه مقوله فوق خود را وجدانآ مکلف م نظر
  . مينما اريسکوت اخت نکهينه ا ميوروشن ب

 يیدوران طال یجمهور استيمقام ر اوريباز سر ديعبدالمج دميبرادر شه ١٣۵۶سال  در
سردار دمحم داودخان در باره جناب داکتر صاحب  ديشه تيافغانستان ، زمان جمهور

  . نمود بود تيحکا نيبودند چن يیميکه باهم دوستان صم اريعبدالواسع بشر

خاطر  نيبهم دانستيخوب م اريبشر یقاآفهم و دانش  اقتيسردار دمحم داودخان از ل ديشه
 نيو مسکن که در ان وقت ا یشهرساز یعموم سير ثيرا بح اريداودخان، جناب بشر
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ع  ، باشدی  م مضمون  ۀ سندی بدوش  شکل و  ن  نو 
 

  باشد  ی نم  نیل ز و م ا ن ظ ر  افغ ا ن  ج ر م ن  آن ال  سندهی د هٔ  ن وی
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نمود ، چون داودخان هم در فرانسه  فيبود توظ یپست فوق العاده مهم و عال کيمقام 
کابل و  يیهوا یالملل نيب دانيم یشخص و ،نموده بود ليتحص یدر رشته مهندس
 ینموده بود در امور عمران و اباد نيزايقرغه را شخصآ نقشه و د یمږرستورانت سپو

و  سازیدر موضوعات شهر شهيهم یخاطر بود که و نيبهم. ط داشتکشور عالقه مفر
از  یکيبرادرم اضافه نمود ،  کرد،ياستفاده م اريداکتر بشر اتياز نظر یمسکن ساز

 استيمقر ر لخانهرا در قصر  اريجمهور دمحم داودخان جناب بشر سيکه ر وزهار
 شانيخواسته بود، بعد از مالقات ا ینريانجبه مربوطه  رض مشوره در امورغ یجمهور

بخواهد  اريبشر کهيهر وقت ندهيدر ا«  :صادر نمود تيهدا نيجمهور چن سيجناب ر
  » .ديوقت مالقات بده شانيشما برا نديبب ميهمرا

 ،یاز صداقت، پاک یاست که و یمعن نيدمحم داود خان به ا ديجمهور شه سيفرموده ر نيا
  . دانستيواقف بود و م یبخوب اريجناب بشر تيفهم و درا ،یوطندوست

  یرام انخوانند

جمهور  سينظر به دعوت رسمي ر ١٣۵٧ماه جواز سال  ٨ خيدمحم داودخان بتار مرحوم
که مرحوم دمحم  شديم فتهداشت، در انوقت  کايبه امر یکارتر سفر یميج یاقا کايامر

برادرم اطالع داشت  کهيتا جا دينمايم ميخود را ترم نهيداودخان بعد از ختم ان سفر کاب
و  یامور شهرساز ريوز ثيبح اريبشر یجناب اقا تيرنو جمهو نهيکه در کاب فتيم

  . شده بود رفتهدر نظر  یمسکن ساز

  زيعز وطنداران

فهم و دانش جناب  یصداقت، وطندوست ،یتبصره کوچک فوق صرف بخاطر پاک نيا
را  واربزر تيشخص نين عده دوستان و هموطنان محترم که اآ، تا  اشتمن اريبشر یاقا

در طول ادوار مختلفه  اريداکتر بشر. شناسد خوبتر و بهتر بشناسد ینم یبه تمام معن
در زمان  یدر خارج کشور، چ یکشور و چ لدر داخ ی، چ یدولت ريو غ یدولت یکار

 یحامد کرز یجناب اقا يیدر زمان حکم روا یسردار دمحم داودخان و چ ديشه تيجمهور
در  یو فرانسه، و چ سيدر دفاتر سازمان ملل متحد در سو یالملل نيدر موسسات ب ی، چ

 یمانداريامحوله خود را به کمال  فيتمام وظا ینموده و یدولت ريو غ یهر مقام دولت
  . است دايو صداقت اجرا و به هموطنان شان اظهر من الشمس هو یپاک

و  کيدوست نزد یکه و اريجناب داکتر صاحب بشر یقاسم باز به پاس دوست بنده
سردار دمحم  ديشه یجمهور استيمقام ر اوريباز سر ديعبدالمج دميبرادر شه یميصم

که هست به هموطنان  یرا بطور واربزر نيدارد تا من ا نيحق و د ميداودخان بود، باال
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 یو وجدان یماني، ا یاخالق تيمسول یو یقيحق یمعرف نيا. مينما یو دوستان خود معرف
  . من بود

 اريبه جناب داکتر صاحب عبدالواسع بشر کينزد اريدوست بس کيقبل از طرف  چندي
 خواهديم هپرکار خود را بر زد یدستها یها نيباز است واربزر نيمژده داده شد، که ا

ان  ديافغانستان خود را کاند ندهيا یجمهور استيبمقام ر یداتوريکاند قيبار از طر نيا
 نيا یداتوريدست داشته خود از کاند یانسان یرويبه تمام توان و ن نجانبيا د،يمقام نما
 ندهيا یجمهور استيدانشمند، پاک و صادق وطن ، پرکار و وطندوست بمقام ر تيشخص

فرزند  نيا یابيو کام تيمنان موفق زديا اهاز بار م،ينمايم تيقلب حما ميافغانستان از صم
   .رب العالمينامين يا . را خواهانمبرومند و وطن دوست

  .خلص سوانح داکتر عبدالواسع بشريار

 مدنی حالت 

متاهل دارای پنج فرزند اقامت در افغانستان ، فرانسه و امريکا ، , متولد در شهر کابل 
  . wab@evc.net 00 336 95951576: تليفون 

  :تحصيالت 

 رياضی  ١٢فارغ تحصيل ليسه استقالل اول نمره از صنف . ساينس

 ديپلوم مهندسی دولتی فرانسه دی پی ال ژی 

دوکتورا از يونيورسيتی پاريس در رشته پالنسازی و انکشاف منطقوی و ماستری در 
 رشته شهرسازی 

ليسی   سازمان ملل متحد در نيويارک ازديپلوم لسان ان

 بشردوستی وظايف وتجارب مسلکی و

, رخارجه ، انکشاف دهات مشاور معاون اول رئيس جمهور افغانستان و وزرای امو-
و رئيس انتخابی روتاری  ٢٠١٢ – ٢٠٠٢انکشاف شهری و شاروال کابل در افغانستان ، 

  ٢٠٠٢کلب کابل در 

نماينده و عضو  ٢٠١٨ -  ٢٠١٣رئيس شرکت ديزاين و ساختمانی ديکوبا در فرانسه -
  ٢٠١٨ - ١٩٨٨سازمان جهانی شهرسازان در شورای اروپا ، 

  ٢٠١٨ - ١٩٨۶اد بشری افغانی در فرانسه ، رئيس اجتماع امد-
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  ٢٠١٨ - ٢٠٠٠رئيس سارندويان افغانی در فرانسه و معاون پالندويان افغانی در آلمان ، -

و ، - ينه ، کان آمر پروژه و سرمشاور سازمان ملل متحد در کشورهای مالی ، نيجر ، 
  ٢٠٠٢ - ١٩٨ ٢رواندا 

رام انکشافی ملل متحد در معاون دفتر همکاری بين المللی با کشو- ينه در مقر پرو ر 
  ١٩٨٩شهر نيويارک ، 

 – ١٩٨٠و رئيس و مشاور پاما  ١٩٧٨ – ١٩٧۵رئيس شهرسازی و مسکن افغانستان ، -
١٩٨١  

اه شهرسازی در شهر کولمار فرانسه ، -   ١٩٧۵ - ١٩٧٣آمر دست

 :و آثار  ها نوشته

راپور طرح پالن انکشافی افغانستان و تقسيمات افغانستان به هشت منطقه انکشاف -
 .اقتصادی 

رام پالن های استراتيژی چهل شهرهای بزرګ افغانستان و طرح پالن - طرح و پرو
 استراتيژی نمونوی چهاريکار 

طرح توازن انکشااف شهرها دربرنامه شهرهای اقماری منطقه کابل وطرح ماسترپالن -
 سبز  ابل بزرګ، کابل و دهک

بلند , طرح و مقررات ماستر پالن مزارشريف و رهنمود ها برای شهرک ها , راپور -
 منزل ها و اجازه ساختمان 

طرح و مطالعات ماستر پالن ترانسپورت شهر کابل و شبکه ها و ايستگاه های بس -
  .شهری

لکی در وزارت کتاب اساسات شهرسازی و مسکن در افغانستان و درس های مس-
 انکشاف شهری و شاروالی کابل 

 کتاب هزار و يک وجيزه بشردوستی -

  کتاب حق مردم افغانستان  -

 کتاب ديوان گل عکاسی -

الی پايتخت کشور رواندا -  مطالعه و طرح ماستر پالن شهر کي
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و -  مطالعات و طرح پالن هشت ساله انکشاف شهرهای کشور کان

راپور پروژه مركزهمكاري بين المللي او پي اس براي گينه در سازمان ملل متحد در -
 نيويارك 

 راپور بهبود وضع مسکن در شهر نيامی مرکز کشور نيجر -

 نشريه ساختمان های عنعنوی و تحقيقات مواد ساختمانی در شهر بامکو در کشور مالی -

انسه و راپور های کمسيون شهرها و راپور و پالن های شهرهای واليات شرقی کشور فر-
 دهات در شورای اروپا 

مطالعات وطرح پروژه های بی بی مهرو و تهيه مسکن ، رهايشی قوای هوايی کندهار و -
  .پوهنتون هاي كابل و جالل اباد

 :ها جايزه 

 برنده کانکور بين المللی پروژه ده هزار فاميلی ده سبز شهر کابل -

 ن پوهنتون شهر جالل آباد برنده کانکور ماستر پال-

 جايزه اول کانکور ملی پروژه تهيه مسکن کارته پروان شهر کابل -

 مدال سازمان جهانی شهرسازان در کانفرانس بين المللی شهر دهلی -

 :های اخيرپيشنهاد 

انگليسی به اوباما و , پيشنهاد صلح در افغانستان از فرانسه به لسان های دری به کرزی -
 فرانسوی به سرکوزی 

 پيشنهاد مشخص صلح در جبهه ملی وحدت در جلسه فرانکفورت جرمنی -

ردهمايی افغانها در امريکا و  - پيشنهاد وحدت ملی و صلح درحرکت ملی اصالح در 
 جرمنی 

سالح من قلم من و کار من سلم من ازکتاب هزار و يک وجيزه  ,صلح من علم من 
 .بشردوستی بشريار

  پايان

 


