
څرگندوی دلیکوال اند  او خپله  دی   لیکوال خپل نظرد  لیکنه  هره   

با ذکر مأخذ آن آزاد است  « سعید افغانی صلح و تفاهم  ارگان نشراتی  » استفاده از مطالب سایت   
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 راغالست! ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، سعید افغاني : د
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«بشیر » محمد مهدی  ه : نوشت  

 

 بمناسبت بیست و نهمین سال وفات
  استاد علی اصغر بشیر هروی
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  ای عکس

 روزیکه خاک تیره شود بستر بشیر
  وز باده حیات تهی ساغر بشیر

 روزیکه جز نتیجه اعمال خوب وبد
  د همسر بشیردر گور هیچکس نبو

 ای عکس بهر طفل عزیزم بیادگار
  باقی بمان بعکس علی اصغر بشیر

  ( ۲۳۳۶/  ۲/  ۶۲بشیر ، هرات  )

 

   میالدی ۶۲۲۲نوامبر  ۶۳خورشیدی  ۲۳۳۱قوس  ۶سه شنبه 

پدر ما شادروان استاد علی  خورشیدی درست بیست و نه سال قبل از امروز  ۲۳۲۲گاه یکشنبه اول قوس  در سحر
فانی را  ایران جهان کشور در کنار کاغذ و قلمش در شهر تهران کشور ادبی و فرهنگی  اصغر بشیر هروی شخصیت

شد .  ر بهشت رضا به خاک سپردهد  شهر مشهد مقدس در  قوس  وداع گفت و به دیار باقی شتافت و در عصر دوم
 .روحش شاد و یادش گرامی باد

در مورد شاد روان استاد بشیر ،  ، پژوهشگران ، فرهنگیان و قلم بدستان کشور ما  نویسنده گان ، شاعران  
در مورد وی سحنرانی ها کرده اند و شما عزیزان خواننده  محافلی دایر و مقاالت و اشعار زیادی را سروده اند و

آدرس های ذیل میتوانید با کلیک کردن باالی  : 

http://www.24sahat.com/content/view/1783/13/  

content/view/1992/13http://www.24sahat.com//  

287.aspx-http://www.audiolib.ir/post  

  با وی شناخت بیشتر پیدا کنید

و   شاعران عزیز و گرامی در مورد استاد بشیر مقاالتی نوشته اند همچنان بعضی از نویسنده گان ، محققین و
  مینمایم اشعاری سروده اند که قسمتی از آنها را تقدیم شما عزیزان

محترم استاد محمد آصف فکرت ، هنرمند ورزیده در رشتهء خطاطی ، محقق ، شاعر، نویسنده 
  روزنامه نگار:

متبحر بود. پس از آن که مرحوم  را نیک می دانست و در علم نجوم نیزبشیر در علوم غریبه نیز تسلط داشت. جفر 
کار تدوین و استخراج تقویم کشید، استاد بشیر به استخراج  محمد ابراهیم کندهاری منجم رسمی افغانستان دست از

این کار را با موفقیت انجام داد تقویم همت گماشت و چند سال  .  
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  ر محقق و نویسنده :محترم استاد حسین فرمند معاون س

از چهره هاي پذیرفته و برجستهءفرهنگي معاصر كشور ما یكي هم روانشاد استاد علي اصغر بشیر هرویست ، كه 
هستي پر بارش را وقف مطالعات و پژوهشهاي علمي ساخت و با نگاشتن كتابها و رسایل مقاله هاي فراوان ادبي و 

اشعار ، نه تنها در پروسهء باروري و گسترش دانش بشري  تاریخي ، استخراج هاي دقیق نجومي و سرایش
سهمش را به جا آورد، بل وجیبه و دین خودرا در برابر فرهیخته گان و فرهنگ ساالران سرزمین خراسان ، این مرز 

  .و بوم تاریخي و دانشپرور، نیز به نیكوترین وجهي اداء كرد

 نویسنده و ژورنالیست : محترم عبدالرشید آشتی 

ارواح شاد استاد بشیر هروی که نه تنها برای من سمت استادی را دارد ، بلکه صد ها شاگردی را در این راستا 
  .تربیه نموده است و خدمات قابل قدری را در مطبوعات و جامعه افغانی انجام داده است

  محترم موالنا استاد عبدالکبیر فرخاری :

  بهتر به وطن ارکه زپار آمـــدنیســــتسال 

  کرزی از کرسی قدرت به کنارآمد نیســت

  مامن صلح شود میهن افغـــــان به جهـــــان

  به بشارت علی اصغر به دیار آمد نیســت

  ترجمان دل اندیشه بشیــــــرهــــرویســـــت

   که به توضیح رهش مرغ هزارآمد نیسـت

 ************* 

  ثنا :  استاد محمد اسحاق محترم

  شاعر بافضل ما استاد "بشیر"

  فیض او تابنده چون بدرمنیر

  چنان بودی فزون  همت و غیرت

  سر نکردی خم به پای هر زبون

  گر قلم می برد پی انشای نثر "

  زیبای نثر"  می درخشیدچهره ی

 ********** 



څرگندوی دلیکوال اند  او خپله  دی   لیکوال خپل نظرد  لیکنه  هره   

با ذکر مأخذ آن آزاد است  « سعید افغانی صلح و تفاهم  ارگان نشراتی  » استفاده از مطالب سایت   

   » 4 » صفحه :   
 

  محترم استاد محمد ناصر طهوری :

  اوستاد اوستادان ادب

  شاعران : گل ، او گلستان ادب

  مرد فرهنگ غنا مند دري

  شاعر راد و برومند دري

  نام نامي اش )علي اصغر بشیر(

  در میان همكنانش بي نظیر

 *********** 

  محترم مرحوم استاد صابر هروی :

  بشیر مرد و نمردست خاطرا ت بشیر

  یرهمیشه زنده بوده دانش و صفات بش

  بشیر مرد و بود بعد مرگ او جاوید

  نجوم و شعر و مقال و تفكرات بشیر

  به)طنز( وفهم و پژوهشگري یكي استاد

  همه باشد مطایبات بشیر زبانزد

کشور بود   و طنز نویس منجم  محقق،   مؤرخ، شاعر، نویسنده،  استاد علی اصغر بشیر شخص ادیب،  شاد روان 
هزار و یك  قندهار،  هرات ،   شاهراه تورغندي  تآلیفات و تتبعات زیادی تحت عناوین حاالت پیر هرات ، که از وی 

حكایت ادبي و تاریخی ، خمیرخان ، كلیات سنایي ، سیري در ملك سنایي ، شیوهء داستانسرایي امیر خسرو و اندیشه 
ارج   خودش  درجاي از آثار یاد شده   هریكو   مستقل چاپ شده اند كه بصورت كتابهاي   هاي پیر هرات بجا مانده 

  فراوان دارد .

پژوهشی زیادی از استاد بشیر هروی در سیمینار ها و سمپوزیم هاي علمي و مطبوعات   باید اضافه کرد که مقاالت
دور   به  فرهنگي و حلقه هاي  ازدید دانشمندان  كه بي تردید ایراد و نشر شده است   كشورطی دوران حیات شان

 ود. نخواهد ب

عزیز در گوشه و کنار جهان با شخصیت  و فرهنگیان  ساعت  ۶۲طوریکه اکثر خواننده گان عزیز سایت انترنتی 
یگانه   سال مسؤولیت جریده ) ترجمان ( ۵از   اضافه اند وی   خوانده استاد بشیر آشنایی داشته اند و آثار شانرا 

  بود که کشور  جراید طنز  معروفترین   یکی از که   به عهده داشت  را  و اجتماعی کشور ادبي ، انتقادي   نشریه
و همین اکنون طنز هایش را که بنام مستعار   مینمود  بیان  شیرین طنز و كارتون را با زبان  نارسایی های جامعه 

  ساعت مطالعه مینمایند. ۶۲میرزا قیوم تحت عنوان ) شوخی با دار و دستهء ترجمان ( هرهفته در سایت 
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بنام های اندیشه های عرقانی پیر هرات و کتاب هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی  ب استاد بشیر همچنان دو اثر نایا
  ساعت میتوانید با کلیک کردن باالی آدرس ذیل : ۶۲را در سایت 

http://www.24sahat.com/content/blogsection/19/24/ 

  مطالعه کنید .

 با عرض حرمت مهدی بشیر

''''''''''''''''''''' 

يدر سوگ شادروان استاد بشیر هرو  

ربشیر مرد و نمردست خاطرا ت بشی  

رهمیشه زنده بوده دانش و صفات بشی  

دبشیر مرد و بود بعد مرگ او جاوی  

رنجوم و شعر و مقال و تفكرات بشی  

دري یكي استابه)طنز( وفهم و پژوهشگ  

رزبانزد همه باشد مطایبات بشی  

نمؤرخي كه امین و محققي كه ذهی  

ربه ژرف بود و مكمل مطالعات بشی  

ابه شعر ونثر ونجوم و به طنز بي همت  

رپر از معاني و مفهوم نگارشات بشی  

مبه اهل ذوق و قلم یا به عامي وعال  

ربه جمله بود مؤجه مناسبات بشی  

وال عمر اگذشت روز و شب وماه وس  

رهمش به گسترش علم و فن حیات بشی  

دصبور صاحب آزرم بود و خوش برخور  

ركسي ندیده خآل در تصورات بشی  

دبه عمر خویش شكایت ز روزگار نكر  

رصد افرین به حیا داري و ثبات بشی  

******  

« هروي»  مرحوم استاد صابر   
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