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خلیل هللا معروفی

روان "عبدهللا بُ ُرشنا"ی فقید!!!
رحمت حق بر
ِ
نوشتۀ بزرگوار انجنیر صاحب "احسان هللا مایار" را در مورد درگذشت "انجنیر عبدهللا برشنا" خواندم و به یاد یادداشتی
افتیدم ،که بالفاصله بعد از اعالن فوتی آن مرحوم مغفور رقم زده بودم ،ولی نسبت دالئلی ،که خودم هم نمیدانم ،از
نشر بازماند .اینک همان نوشته را تقدیم دوستداران خدمتگزاران وطن میکنم:
بسیار به غم فرو رفتم و اندو ِه انبوه سراپایم را فراگرفت ،وقتی در صفحۀ دیروز  1۱آگست  2121پورتال محترم
"افغان جرمن آنالین" اعالن فوتی مرحوم "عبدهللا برشنا" را خواندم ،که به المانی نوشته شده و به سبک و سلیقۀ
اعالنات فوتی المانها تدوین گشته است.
نام «دپلوم انجنیر ارشیتکت "عبدهللا برشنا"» را بسیار شنیده بودم ،مگر ایشان را فقط یکبار در برلین دیدم و چند کلمه
با ایشان رد و بدل کردم؛ و آن فکر کنم ،که در سال  2112و در "هوتل برلین" ــ  Berliner Hotelــ بود .هیچ از
یادم نمیرود ،که خود را به ایشان معرفی کردم و گفتم:
«افتخار میکنم ،که با شما حضوری آشنا شدم!!!»
مرحوم مغفور "عبدهللا برشنا" پسر ارشد "استاد عبدالغفور برشنا" و شخصیتی باوقار و آرام و قابل احترام بود .وی
مانند پدر مرحوم و سرشناسش ،خوش سیما بود و بی اندازه مهذب؛ و در رشتۀ مهندسی بی اندازه وارد و الیق.
تحصیالت خود را در پوهنتون تخنیکی برلین  TU-Berlinبه سر رسانیده و در المان و افغانستان فعالیت کرده و از
فن شریف خود در زمینۀ آبادانی استفاده کرده بود .از خدمات آن مرد بزرگ و کاردان میتوانم دو مثال بدهم:
ِ
ــ سهمگیری در پروژۀ ساختمان کلیسای جدید  Berliner Gedächtniskircheکه در جوار کلیسای کهنه و شکسته
در قلب شهر زیبا و باعظمت "برلین" اعمار گشته است .نام "عبدهللا برشنا" در زمرۀ مهندسان دیگر در تابلوئی در
دیوار این کلیسا ثبت شده است.
ــ در مدرن سازی شهر کهنۀ کابل ،که یکجای با دختر فداکار خود "زهراجان برشنا" سهم فعال گرفت" .زهراجان
برشنا" نیز مانند پدر نامدارش در رشتۀ مهندسی تحصل کرده است.
نام مرحوم "دیپلوم انجنیر عبدهللا برشنا" از زمان "اعلیحضرت مرحوم ظاهرشاه" به گوشم آشنا بود .ایشان رئیس
"شرکت ساختمانی بنائی" بود ،که سالهای سال در کابل فعالیت کرد و در آبادانی شهر کابل سهم فعال گرفت .از زبان
برادر بزرگ و مرحومم "انجنیر عبدهللا معروفی" در مورد لیاقت و کاردانی "انجنیر عبدهللا برشنا" بسیار شنیده بودم.
برادر مرحومم "انجنیر عبدهللا معروفی" ،که در رشتۀ انجنیری ساختمانی در فاکولتۀ انجنیری "پوهنتون کابل" تحصیل
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کرده و بعدا ً جهت تعمیق تحصیل ،مدتی را در کشورهای هند و آستریلیا بسر برده بود ،از همکاران مرحوم "عبدهللا
برشنا" بود .برادرم "عبدهللا معروفی" قصه میکرد ،که در زمان "اعلیحضرت ظاهرشاه" پروژۀ ساختمان "میدان
هوائی بین المللی لوگر" زیر کار بود .قسمی ،که برادر مرحومم میگفت ،قرار بود ،که این میدان هوائی توسط "شرکت
ساختمانی بنائی" اعمار گردد و حیثیت "میدان هوائی بین المللی کابل" را به خود بگیرد .برادر فقیدم سخت خوشحال
بود و به خود میبالید ،که خودش به حیث "آمر ساختمانی"ِ این پروژۀ عظیم کاندید شده بود....
درین اواخر خواندم ،که در نظر است ،میدان هوائی جدید کابل در والیت لوگر ساخته شود؛ یعنی پروژه ای ،که پنجاه
و چند سال پیش و در زمان "اعلیحضرت ظاهرشاه" زیر کار بود!!!
از اصل موضوع بسیار دور رفتم ،مگر آنچه گفته شد خالی از مفاد نبود.
در اعالن فوتی مرحوم "عبدهللا برشنا" نوشته شده بود ،که مرحومی بعد از یک عمر دراز و مملو از خوشبختی و
رضایت ،در آغوش فامیل خود آرام ارام به سوی جهان باقی شتافت ....
بدین وسیله مراتب تأثر عمیق خود را نسبت رحلت شخصیت برازنده و خدمتگزار "انجنیر عبدهللا برشنا" ابراز کرده
و به فامیل جلیل و ماتمدار ایشان عرض تسلیت میکنم.

ب دل"!!!
جای خدمتگزاران در دل تأریخ است؛ و در دل "اصحا ِ
روان "عبدهللا ب ُُرشنا"ی فقید!!!
رحمت حق بر
ِ
(خلیل هللا معروفی ــ جرمنی ــ  1۱آگست )2121

برای مطالب دیگر خلیل هللا معروفی روی عکس کلیک کنید
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