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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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   تورنتو-گزارشگر پورتال 

  ٢٠١٨ جوالی ٠۴

  
  "قاضی موسی"گزارش تصويری از مراسم خاکسپاری گرامی ياد 

  
  

، در جامعۀ افغانھای " سيد موسی عثمان ھستی" صبح خبر تأثر آور مرگ گرامی ياد ١٠صبح دوشنبه حدود ساعت 

وقتی از آن دوست جھت . يک تن از دوستان اطالع دادرا " قاضی موسی"روف به مقيم کانادا و داخل افغانستان مع

شنايان گرامی ياد و وقت خاک سپاری را پرسيدم، با تأسف آنقدر دير مطلع شده بودم آاطالع رسانی بيشتر به دوستان و 

، مرگ آن ھمکار گرامی پورتال را به ساير "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"تال ه نتوانستم به مثابۀ يک ھمکار پورک

  .را نوشتم تا بابت آن پوزشم را بپذيرنداين .  اطالع دھم و اھل قلم مقيم تورنتودوستان

 تازه ساخت مسلمانان در شمال يره ھایظ نبوی برداشته شده و در يکی از حو ربع از مسجد امت١١جنازه به ساعت 

 در قسمت خاکسپاری متوفا، از قرار معلوم عجله صورت گرفته و خبر رچندھ .نتو به خاک سپرده شدبزرگ شھر تور

جا  با آنھم جم غفيری از افغانھای مقيم تورنتو به محض اطالع خود را بدانرسانی کافی و الزم صورت نگرفته بود،

  .ه می توانست نفر تخمين شد١۵٠ الی ١٠٠ًرسانيده بودند که جمعا بين 

  . ر شده، صرف يک تن از افغانھا خالصۀ زندگينامۀ وی را  بيان داشتمراسم خاکسپاری بسيار کوتاه و ساده برگزا

 که يا متوفا خود خواسته بود و يا ھم خود  دادندا انجامتا جائی که به امر تنظيم امور بر می گردد، خانواده ھمان ر

بيشتر از اين بر دوش جامعۀ فرھنگی " قاضی صاحب"گرامی ياد  خانواده الزم ديدند، مگر قدر مسلم آن است که 

  .رد که می بايد به وسيلۀ خود آنھا اداء گرددافغانھای مقيم تورنتو حق دا
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