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شخصیت  « بشیر هروی» اصغراستاد علی   نواسه  «بشیر » فرزند محمد مهدی « بشیر »  فرشاد

م   0811 »سال  در  است که  طنز نویسو  اعر، نویسنده، مؤرخ، محقق، منجمفرهنگی، ادیب، ش

 .شود گی  چشم به دنیا گدر یک  فامیل مشهور فرهندر شهر کابل «  هجری شمسی  0611  مطابق 

http://www.said-afghani.org/seite-makalat/ustad-bashir-herawi-25.09.2011/seite-ustad-b-harawe-19.06.2012-01.html
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ی سابقه گکه از جمله شخصیت های فرهن« بشیر » فرزند  محترم مهدی چهارمین «  بشیر» فرشاد 

را  « ساعت  ۴۲» سایت وزین انترنیتی   رهبرییت مسوول هور کشور است و همین اکنون شدار و م

هالند  همراه با فامیلش به مهاجرت مجبور و در کشور« م  0881سال » به عهده دارد ، میباشد و در 

 .  ندشد پناهنده 

 ،ابتدایی  و توانست  دوره شامل مکتب در کشور هالند شد ،  «م  0881  » ساله گی  8سن ر دفرشاد 

 پوهنتون  موفقانه ختم کرده و بنابراستعداد و لیاقت عالی که داشت ؛  شامل  د رامتوسطه و لیسهء خو

 کشور هالند است، در رشتهء فیزیک و مشهور که یکی از پوهنتونهای بزرگ (  Groeningen) بنام 

 .شد  وریاضی مصروف تحصیل

« م  5115 » سال، در که داشت  بشردوستی   حسی، استعداد عالی و گبنابر شایست«  بشیر» فرشاد 

که یکی از احزاب چپ  هالند کشور « جمهوری خواه »  دموکرات  حزب سوسیال یت عضوبه 

 .ردیدگ، جذب  و مخالف احزاب ائتالف حاکم در دولت هالند میباشد رقیببزرگترین و

کوتاه توانست تا اعتماد و محبوبیت خاصی را در بین اعضای حزب  یدر مدت زمان«  بشیر » فرشاد 

 شوراهای« م  5111 » در انتخابات سالخویش بدست بیاورد و حتی شرایط مساعد آن شد تا  

  « لیواردین » بنام   در شورای شهرداری  سرتاسری شهرداریهای هالند از طرف حزب سوسیالیست 
  .انتخاب شد شهرداری پارلمان در  ،و به حیث نمایندهء  رددگ کاندید

با خالقیت ، پشت کار و ابتکار عمل خویش ،  مورد  توجه و اعتماد  بیشتر رهبری «  بشیر » فرشاد 

در شمال هالند ، هالند  کشور در انتخابات سرتاسری پارلمانی از آنطریق  رفت و گحزب خویش  قرار 

عمر « سال  بیست  »که   حیث جوانترین عضو پارلمان بهو متعاقبآ   شد  انتخاب برنده کاندید شد و 

 .را کسب کرد  هالندکشور پارلمان   عضویترسمآ «   5111جنوری  02»  بتاریخ    ،داشت 

 

 

این جوان  با استعدا  افغان ؛  او هم تحصیل کرده است و هم در دامن حزب خویش «  بشیر» فرشاد 

بحیث اولین افغان و هالند کشور  سیاسی پارلمان   در تاریخدر راه خدمت به بشریت آبدیده شده و هم  

 . باشد جهان  و شاید هم جوانترین عضو پارلمان در تاریخ هالند کشورجوانترین عضو پارلمان 

مطلب  «  بشیر»  فرشاد مورد   در ، نویسنده و ژو نالیست افغان در هالند  «رها » محترم اصف  

 :                                                            چنین نوشته است « م  5111جنوری  6 »بتاریخ  «   معجزه یا امکان» تحت عنوان  
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نا گفته نباید  . در جامعه هالند است و علمی افغانها   اجتماعیمبشر موقف سیاسی،  فرشاد بشیر، » 

وی دانست، این فامیل محترم   از موقف خانواده گی فرشاد را نمیتوان جدا  موفقیت بزرگ:    گذاشت

وظیفوی تا جا ئیکه میشناسم، به آسانی   را نظر به روابط « بشیر» محترم مهدی  و پدر نیکو کارش

                                                            . زمایش نمایدآمعرفت   ا در میدانمیتوانست فرزندش ر

را میتوان  و حتی منطقه  از محیط روشنفکری و فرهنگی هرات   کمتر کسی :  قابل یاد آ وری است

  بزرگوار این ، جد«  بشیر هروی » علی اصغر دو کارنامه های زنده یاد استا که به نام . سراغ کرد

  .آ شنا نباشد  جوان موفق

کشور ارو پائی چون معمائی   آنهم در یک،  در بلند ترین نهاد سیاسی «  بشیر» حضور فرشاد ؛  اما

                                        .در ازهان سر گردان و سوال معجزه یا امکان را به میان می آ ورد

معجزه به دلیل اینکه در محیط و شرایطیکه در هر خانه، کو چه و شهر، شخصیت سیاسی فرهنگی و 

                                                                                             . علمی ، بوفرت موجود است

کمتر از معجزه ، نون گذاری در هالند در بزرگترین نهاد سیاسی و قا«  ساله  51 » جوانیک  حضور 

به جنبۀ . درخت زحمت بی ثمرنیست  و هیچ کوهی بی گنج  به دلیل دیگر همان طوریکه هیچ  . نیست

 «.قوت می بخشد امکان بیشتر

 افغان ، در پهلوی تحصیالت ،  پا بهدرد  و باجوان با استعدادی  منحیث یک  «  بشیر » فرشاد 

سیاسی مترقی  و عضو پارلمان یک  گبزراحزاب  از و منحیث عضو یکی  ذاشتگ سیاست  عرصه

اجتماعی  و » ت  ، بخصوص  در بخش  خیر و سعادت بشریکشور اروپایی ، کوشیده است تا  برای  

.  خدمات قابل قدر و ستایش را انجام داده است «  صلح  آرامش   

آقاي بشیر فرشاد  »مطلب تحت عنوان «  بشیر» فرشاد در مورد  «  ا سر» عصمت چنانچه  محترم 

چنین  « م  5111جنوری   »  در«  پارلمانی  هالند  تبار که در انتخابات  هالندی افغان  بمثابه یگانه

                      :        نوشته است 

نموده که  مهاجرین افغان دفاع   مهاجرین، بخصوص  از منافع  حزب سوسیالست هالند بطور قاطع» 

.           میباشد  مواجه است، شاهد این حقیقت پناهندگی در هالند  هر هموطن مهاجر ما که بمشکل 

تعیین   ، از اصل بین المللی  در صحنه  و زورگوئي  جنگ  سیاست حزب سوسیالست هالند با تقبیح   

در صدر  افغانستان  را   مکمک بمرد و  جنگ  قطع ؛  نموده دفاع   بدست خودشان  افغانها  سرنوشت

    .سیاست خارجی خویش قرار داده است

جو ن از   8  در انتخابات پارلمانی  که «  فرشاد» آقای بشیر   یکی از فعالین حزب سوسیالست هالند،

                .درین راستا گامهای ارزشمندي برداشته است طرف حزب سوسیالست، کاندید گردیده 

دفاع   که از منافع افغانستان جنگ زده موصوف در تمام مجالس و گردهمائي ها ، سعي ورزیده است 

   « .نماید
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اشنایی کامل دارد ، او نه تنها « لیسی گدری، هالندی، ان» متاهل است ، به لسان های« بشیر» فرشاد 

 و بخصوص نسل  جوان  افغانستان بلکه افتخار و مایه سربلندی برای مردم ، به فامیل  گ افتخار بزر

، اجتماعی  موقف علمیدست داشته  در بلند بردن  امکانات رزمند است که همه جوانان  با آ؛ او  است

قدرت و توان مشارکت را برای جهانیان به اثبات برسانند که جوانان افغان ، و خود بکوشند سیاسی  و

 . دارندهم در داخل وطن و هم در خارج وطن   های مختلف زنده گی در عرصه

رزوی این  آنه  یگا!  انسانی  ، در افغانستان است  گیخواهان صلح و آرامش و زند«  بشیر » فرشاد 

تحمیلی ،  جنگ  دامنجوان با احساس  و وطن دوست این است  که  در کشور آبایی اش  افغانستان؛  

 .                                          برادر و برادر کشی  ختم شود   جنگافغان  برعلیه افغان  و  جنگ

و   حسن تفاهم  ،  بیرفی  برادری  آرزو دارد  تا  بیرقی  صلح و آرامش ،  بیرقی « بشیر » فرشاد 

ات و تعلقات ،  نه  تعصبگوهرتوام  با ایمان  راسخ  و بدون   برابری و  باالخره بیرقی خیر و سعادت ،

توسط  فرزندان  صالح  افغان ؛  برای آبادی و ترقی  افغانستان ، مشترکآ  بلند ، در اهتزاز  و حفاظت  

 .                                                                            شود

ن مبتکر ، با استعداد، زحمت به این جوااستدعا  دارم  تا  با فضل و مرحمت  خویش  اه الهی گاز در

 امین.  عنایت فرمایند و موفقیت بیشتر  وسعادت بشریت ؛ صحت ، سالمتی  کش و مبارز خیر

 «سعیدی » برهان الدین 

 نالما م  ـــ   5102می 

 

 

به صفحه اصلیبازگشت ــ       www.said-afghani.org 
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