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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 2015می  05 صالحه وهاب واصلتهیه و ترتیب: 

 
 هالندی افغان تبار کیست؟ ؛فرشاد بشیر

 
ادیب، شاعر، نویسنده، مؤرخ، محقق،  بشیر هروی اصغر استاد علی  نواسۀ بشیرفرزند محمد مهدی « بشیر فرشاد»

در در شهر کابل  هجری شمسی 13۶۶  مطابق   م 1۹۸۸ سال  در  که نامدار کشور است  طنز نویسو  منجم
 .ه استشودگچشم به دنیا   یگفامیل فرهن  یک

 

یت ولمسؤ بوده وی سابقه دار کشور گفرهن هایی شخصیت که یکی ازبشیر محترم مهدی  فرزندچهارمین بشیر فرشاد 
همراه با به این سو م  1۹۹۷سال  می باشد و از، است را عهده دار  «ساعت  ۲۴»  و ملی گراییسایت وزین وب

   .هالند بسر میبرد شاهی فامیلش در کشور
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 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 متوسطه و عالی را ،ابتدایی های دوره  و توانست هالند شامل مکتب شد، شاهی در کشور سالگی ۹سن ر دفرشاد 
که یکی از پوهنتونهای  (Groningen) بنام پوهنتون  شامل   اش موفقانه ختم کرده و بنابراستعداد و لیاقت عالی

 و ریاضی تحصیالتش را ادامه دهد. هالند است، در رشتۀ فیزیک بزرگ  و شهیر 
 

حزب  یت عضوبه « م  2002 » سال، در که داشت دوستی  بش ی، استعداد عالی و حسگبنابر شایست  «بشیر» فرشاد 
و مخالف احزاب  رقیببزرگترین  وکه یکی از احزاب چپ  هالند کشور « جمهوری خواه» سوسیال دیموکرات 

توانست اعتماد و محبوبیت خاصی را در بین  هیدر زمان کوتا. وی ردیدگ، جذب ائتالف حاکم در دولت هالند میباشد
شورای سرتاسری « م  200۶ » در انتخابات سالشرایط بعد از مساعدت ورد و حتی آاعضای حزب خویش بدست 

 د.انتخاب شو پارلماندر  ،کاندید و به حیث نماینده « واردنلی» بنامشاروالی های هالند از طرف حزب سوسیالیست 
 

رفت گبیشتر رهبری حزب قرار   توجه و اعتماد  مورد  با خالقیت، پشتکار و ابتکار عمل خویش،  «بشیر » فرشاد 
ه حیث ب  متعاقبآ شد. انتخاب وبرنده در شمال هالند کاندید گردیده،  در انتخابات سرتاسری پارلمانی،از آن طریق و 

کشور عضویت پارلمان رسمآ   200۸جنوری  15 ریخبه تأ  داشت،سال بیست »هنوز که  جوانترین عضو پارلمان
در دامن حزب خویش در راه خدمت در کنار تحصیالت باالی که دارد،  ؛این جوان با استعدا افغان را کسب کرد. هالند

به حیث اولین افغان و شاید هم جوانترین عضو پارلمان در تاریخ سیاسی  در پارلمان هالندبه بشریت آبدیده شده و هم 
 .باشدکشور شاهی هالند 

 

 «معجزه یا امکان» تحت عنوان مطلبی را بشیرفرشاد   در مورد نویسنده و ژو نالیست افغان، رها   صفآمحترم 
مبشر موقف سیاسی،  بشیر، فرشاد   :که در یک قسمت جنین مینویسد م نوشته است 200۸جنوری   3 بتاریخ

فرشاد را نمیتوان جدا از  موفقیت بزرگ که نا گفته نباید گذاشت در جامعه هالند است.  و علمی افغانها  اجتماعی
وی وظیف  را نظر به روابط «بشیرمهدی »وی دانست، این فامیل محترم و پدر نیکو کارش محترم  موقف خانوادگی

 زمایش نماید. آمعرفت  میتوانست فرزندش را در میدانتا جائیکه  میشناسیم، به آسانی 
 

 را میتوان سراغ کرد. که  و حتی منطقه از محیط روشنفکری و فرهنگی هرات  کمتر کسی  که قابل یاد آ وری است
؛ اما آ شنا نباشد. جوان موفق ، جد بزرگوار این« بشیر هروی» علی اصغر دو کارنامه های زنده یاد استا به نام 
کشور ارو پائی چون معمائی در اذهان سر گردان و  آنهم در یک، در بلند ترین نهاد سیاسی « بشیر فرشاد»ر حضو

سؤال معجزه یا امکان را به میان می آ ورد. معجزه به دلیل اینکه در محیط و شرایطی که در هر خانه، کوچه و 
  شهر، شخصیت سیاسی فرهنگی و علمی، به وفرت موجود است.

 

به دلیل  کمتر از معجزه نیست. ، در بزرگترین نهاد سیاسی و قانونگذاری هالند  «ساله  20» جوان  کیحضور 
 درخت زحمت بی ثمر نیست. به جنبۀ امکان بیشتر قوت می بخشد. و هیچ کوهی بی گنج  دیگر همان طوریکه هیچ 

و  ذاشتگ سیاست  عرصه پا به  تحصیالت،افغان، در پهلوی و با درد   جوان با استعدادی  منحیث یک فرشاد بشیر
خیر   و عضو پارلمان یک کشور اروپایی ، کوشیده است برای  سیاسی مترقی گبزراز احزاب  منحیث عضو یکی

 خدمات قابل قدر و ستایش را انجام« آرامش  و صلح  اجتماعی»  خصوص در بخشبه ت، و سعادت بشری
آقای بشیر فرشاد به مثابۀ یگانه »مطلب تحت عنوان  بشیر فرشاد  در مورد  «اسر»عصمت محترم   چنانچه  .دهد

 : چنین میگویدم نوشته است  200۸جنوری  در که« هالند  هالندی افغان تبار در انتخابات پارلمانی
نموده که هر هموطن  مهاجران افغان دفاع  مهاجرین، به خصوص از منافع حزب سوسیالست هالند بطور قاطع» 

حزب سوسیالست هالند با  میباشد. مواجه است، شاهد این حقیقت پناهندگی در هالند  به مشکل  مهاجر ما که
بدست   افغانها  تعیین سرنوشت بین المللی، از اصل  در صحنه و زورگوئی جنگ سیاست تقبیح 

  داده است.در صدر سیاست خارجی خویش قرار  را   افغانستان و کمک به مردم جنگ  قطع نموده؛  دفاع  خودشان
 

جو ن از طرف حزب   ۹ در انتخابات پارلمانی که « فرشاد بشیر»آقای  یکی از فعالین حزب سوسیالست هالند،
موصوف در تمام مجالس و گردهمائی ها،   درین راستا گامهای ارزشمندی برداشته است. سوسیالست، کاندید گردیده 

 یده دفاع نماید. و ستم کش سعی ورزیده  از منافع افغانستان جنگ زده
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 ،شته به فصاحت صحبت میکندکامل دا دسترسی« لیسیگان و دری، هالندی» لسان سه هل است، به متأبشیر  فرشاد
و   نستانافغا بلکه افتخار و مایۀ سربلندی برای تمام مردم ، به فامیل و خانوادۀ خویش است گ نه تنها افتخار بزر وی
در بلند بردن   شتۀ خوددست دا امکانات با  باید جوانان همۀمند است که ورزآ؛ او ما است جوان  خصوص نسلبه 

قدرت و توان برای جهانیان به اثبات برسانند که جوانان افغان، و خود بکوشند سیاسی  ، اجتماعی وموقف علمی
 دارند.وطن از هم در داخل و هم در خارج  مشارکت را در عرصه های مختلف زندگی

 
و   اسبا احسبرنا، جوان   رزوی اینآنه یگا  انسانی، در افغانستان است! گیخواهان صلح و آرامش و زند  فرشاد بشیر

ایان پافغان برادرعلیه ادر بر جنگتحمیلی،  جنگ  دامن  افغانستان؛  در کشور آبایی اش  که  وطن دوست این است
 .یابد

با   مأتو  بری و باالخره بیرق خیر و سعادت،برادری و برا ، حسن تفاهم صلح و آرامش،  بیرق وی میخواهد
ان، افغانست  برای آبادی و ترقی  صالح افغان؛  فرزندان  توسط  و تعلق، تعصب  نهگوهرعاری از و   راسخ  ایمان

 شود.  حفاظت درآورده شده، مشترکآ در اهتزاز
 ر، با استعداد، زحمت کش و مبارز خیربه این جوان مبتکخویش   با فضل و مرحمت  تا  دارم  استدعااه الهی گاز در

 . امینعنایت فرمایندو موفقیت بیشتر  سعادت بشریت؛ صحت، سالمتی  و
 

 «ساعت 24» بر گرفته شده از وبسایت وزین « سعیدی»نوشتۀ محترم 
  
 

 پایان
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