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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   برلين-گزارشگر پورتال

 ٢٠١١ جوالی ٢٢

 

  گزارشی کوتاه از جريان مراسم تشييع جنازۀ

  "شريف بھاند"روانشاد 
 

، انسان ھيچ گاھی نمی خواھد، ھمچو لحظاتی وجود ھات آندر زندگی کار ھا و لحظاتی و جود دارد که با وجود اھمي

 شرکت در تشييع جنازۀ اعضای خانواده، ،يکی از اين موارد. ن شرکت ورزددرآداشته باشد و يا با ميل خود 

  .دوستان و ھمکارانيست که دل آدم می خواھد اگر تا ابد زنده نمی مانند، حد اقل از خود انسان بيشتر عمر نمايند

يکی از " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"ھمکار گرانقدر پورتال " شريف بھاند" در تشييع جنازۀ روانشاد  شرکت

  . جوالی در برلين صورت گرفت٢٠بود که چھارشنبه ھمين موارد

 مھارت داشته و در ھر زمانی حاضر اند نخالف گزارش برخی از سايتھائی که در مخدوش ساختن قضايای روش

ه به پخش اخبار نادرست دست يازند، مراسم تشييع جنازه که با ادای نمازه جنازه آغاز و با صرف غير مسؤوالن

دقيقاً به ساعت يک قبالً اعالم داشته بود، "  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"ھمان طوری که پورتالطعام خاتمه يافت، 

  .دوام نمودبعد از ظھر آغاز يافته و الی ساعت چھار بعد از ظھر 

جريان اين مراسم از بسا جھات برازندگی ھای خود را داشت که در ذيل ضمن ارائۀ گزارش به برخی از آنھا نيز 

  .اشاره صورت می گيرد

بدان معنا که تمام . تمام شرکت کنندگان در مراسم مشاھده نمودمفرط نخستين برازندگی را می شد در غم و اندوه  -

چنان متاثر بودند، تو گوئی وی " بھاند"گی، علمی و مبارزاتی شاد روان شرکت کنندگان، به پاس شخصيت فرھن

  .ه استعضو فاميل ھريک از آنھا بود

وقت شناسی و دقت در تنظيم برنامۀ تدفين و فاتحه با صرف طعام، يکی از برازندگی ھای ديگری بود که اگر از  -

يک جانب رشد فرھنگی خانوادۀ متوفا را نمايان می ساخت، از طرف ديگر می تواند درس خوبی باشد برای تمام ما 

ظرفيت نيزافته اند، از بين برده و نشان دھيم که ما سنن ناپسندی را که در ھمچو موارد راه ياز  تا برخی ،افغانھا

  .بھتر ساختن زندگی خويش را دارا ھستيم

  . در جريان تدفين به عالوۀ آياتی چند، فقط دو نفر صحبت نموند -
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متن کامل  -زندگينامۀ وی را به زبان پشتو قرائت نمود" بھاند"نخست يک تن از دوستان خانوادگی روانشاد 

 د ارواښاد محمد شريف بھاند لنډ ژوند ليک  جوالی زير عنوان١٩می توانيد درصفحۀ تاريخی زندگينامه را 
افغانستان "به دنبال آن خانم دپلوم انجنير نسرين معروفی يک تن از متصديان پورتال  -در ھمين سايت مطالعه نمائيد

 متن -ری ھای بی شائبۀ متوفا قرائت نمودندنوشته ای را به نمايندگی از پورتال و به پاس ھمکا" آزاد افغانستان/آزاد

 - مطالعه نمائيد "بھاند"سخنی چند بر مزار روانشاد زير عنوان  جوالی ٢٢نوشته را می توانيد در صفحۀ تاريخی 

  .که سخت مورد عالقه و تقدير حاضران قرار گرفت

ست صحبت نمايد، از شرکت کنندگان به دنبال سخنرانی خانم معروفی، برادر متوفا در حالی که از گريه نمی توان -

  . نمودنددعوتمراسم سپاسگزاری نموده، ھمه را به طرف مسجد به غرض فاتحه خوانی 

شرکت کنندگان قبل از حرکت به طرف مسجد، دسته ھای گلی را که با خود آورده بودند، بر مزار آن روانشاد  -

  .ز داشتند ابراايشانگذاشته، بدان وسيله آخرين احترام خويش را به 

 ھرچند خانم ھای زيادی نيز درجمع شرکت کنندگان وجود داشت، مگر طبق معمول چنان خود را در يک گوشه -

ای دور نگاھداشته بودند، تو گوئی ممانعتی در قبال حضور آنھا وجود دارد و يا اين که اساساً با آن مراسم 

  .سروکاری ندارند

  :جلب می نمايمنظرتان را به عکسھای چندی از آن مراسم 
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  خانم دپلوم انجنير نسرين معروفی حين قرائت پيام پورتال

  

  برادر متوفا آقای لطيف بھاند حين ابراز سپاس
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 "بھاند"گذاشتن گل بر مزار روانشاد ھنگام دپلوم انجنير خليل هللا معروفی و دوستان ديگر 


