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گزارشگر پورتال در تورنتو
 ٠٢جوالی ٢٠١۵

گزارشی خبری -تحليلی از
مراسم خاکسپاری و وداع با "خورشيد عطائی"
خوانندگان گرانقدر پورتال اطالع دارند که به دنبال فوت خانم "خورشيد عطائی" ھمکار پورتال به تاريخ  ٢٧جون  ،که
بخش کوچکی از اشعارش به ھر دو زبان رسمی کشور» ،پشتو و دری« در پورتال وجود دارد ،به تاريخ  ٣٠جون
 ٢٠١۵طبق برنامۀ قبلی در آرامگاه »  « Pine Ridgeواقع »  « Ajaxبه ساعت سه و نيم بعد از ظھر در حضور جم
غفيری از دوستان و عالقه مندان آن بانوی شعر کشور ،مشترکا ً به وسيلۀ زنان و مردان مقيم تورنتو به خاک سپرده شد،
که ذيالً شما را در جريان گوشه ھائی از آن مراسم با شکوه قرار می دھيم:
 -١پيکر خانم "خورشيد عطائی" به ساعت  ٢بعد از ظھر بعد از ادای نماز جنازه در مسجد امت نبوی ،به ساعت  ٣بعد
از ظھر به آرامگاه معينه رسيد .تشخص ،برازندگی و تمايز آن مراسم  ،با مراسم مشابه در داخل کشور و خارج از آن،
از ھمان آغاز خود را نمايان ساخت .چه بر مبنای وصيت و خواھش صريح گرامی ياد خانم "عطائی" به يک تن از
ھمکاران پورتال "افغانستان آزاد -آزاد افغانستان" آقای "مشرف" که می بايد مراسم خاکسپاری اش نمود کاملی از
ھمکاری دو جانبه بين خانمھا و آقايان شرکت کننده در مراسم باشد و ايستادگی آقای "مشرف" در تعميل وصيت ميت که
از پشتيبانی قاطعانۀ ربيال عطائی ،ثريا عطائی ،صبور نبيل و فاميل نبيل و بقيه دوستان فرھنگی گرامی ياد "خورشيد"
عطائی برخوردار بود ،خالف رسم معمول ،مشترکا ً توسط خانمھا و آقايان ،انتقال يافت.
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اين ھمکاری دو جانبه به ھمين جا خاتمه نيافته ،در حالی که غر و فش ھائی از طرف برخی از به ظاھر تيکه داران و
اجاره داران دين اسالم که در واقعيت امر فرسنگھا که جای خود دارد سالھای نوری ،از دين ،ديانت و اسالم فاصله
داشته ،برای آنھا دين چيزی بيشتر از دکان بنجاره ای نيست که از آن طريق فروش اموال بنجل و تقلبی خود را بر
مشتريان بی خبر و يا محتاج تحميل می دارند ،در تمام جريان تدفين ،با سخنرانيھای آگاھگرانه ای که بيانگر شخصيت
و بخشی از کارنامه ھای فرھنگی،آزاديخواھانه و عملی گرامی ياد "خورشيد عطائی" بود ،به وسيلۀ تنی چند از خانمھا
و آقايان ادامه يافت.
 -٢خالف تمام مراسم معمول برای خاکسپاری ،که در کل جھت دعوت شرکت کنندگان در مراسم تشييع جنازه و يا ھم
فاتحه ،اسامی دعوت کنندگان بيش از "مثنوی ھفت من کاغذ" گرديده می توان در برخی از آنھا اسامی خانوادگی تمام
قبايل ،اقوام و مليتھای گوناگون را يافت ،در اينجا دعوت به شرکت در مراسم تشييع جنازه با وجود آمادگی ذھنی و
عملی جم غفيری از فرھنگيان مقيم تورنتو که نامشان در جمع دعوت کنندگان شامل گردد ،ھمان طوری که در اطالعيۀ
وفات خانم "خورشيد عطائی" خود شاھد ھستيد ،در کاغذ اطالع صرف نام دختران گرامی ياد "خورشيد عطائی" و
داماد ايشان تذکار يافت.
الزم به يادآوريست که حين تھيۀ اعالن ،تشويش اين که ھر سه تن امضاء کنندۀ اعالن در جامعۀ تورنتو قسماً و حتا
کامال ً ناشناخته ھستند و چه بسا اين محدوديت باعث گردد که دوستان زيادی نتوانند در مراسم شرکت نمايند ،وجود
داشت ،مگر حرکت از اين منظر که نبايد ميت را مديون زنده ھا ساخت و به جای ايجاد چنين مديونيتی ،بايد ھرچه
بيشتر کوشيد که پيام را در اقصا نقاط جھان و به گوش تمام دوستان و عالقه مندان گرامی ياد خانم "خورشيد عطائی"
رسانيد تا آن دوستان و عالقه مندان به حرمت شخص خودش و به غرض آخرين وداع با شاعر رزمندۀ شان بر مزارش
حضور به ھم رسانند ،از ذکر نامھای ديگران خود داری به عمل آمد.
قبل مرگ ديگران ،نعم حياتی برای
 -٣به صورت عمده با خود داری از تماس با رسانه ھای بيزنسی و پولی که از ِ َ
خويش تھيه می دارند ،با تکيه بر اطالع رسانی وسيع از طريق پورتال"افغانستان آزاد-آزاد افغانستان" ،برخی از سايتھا
و رسانه ھای خبری محلی ،تويتر و فيس بوک در کمترين وقتی ،خبر وفات گرامی ياد خانم "خورشيد عطائی" در تمام
جھان پخش گرديد ،که به صد ھا پيام تسليت و استفسار چگونگی قضيه از ھمان طرق مواصلت نمود.
نتيجۀ اين تالش در اطالع رسانی شرکت بيش از  ٢صد تن از افغانھای بادرد ،قدر شناس و عالقه مندان به فرھنگ و
ادب کشور در مراسم تشييع جنازۀ آن زنده ياد بود .اين نکته را ھم بايد به خاطر داشته باشيم که آنھمه شرکت کننده ،با
وجود محدوديتھای فضای سرد و بارانی تورنتو ،روز کاری و وجود ماه رمضان ،تحقق يافته بود.
ھر گاه از حضور تنی چند از کسانی که بر حسب تصادف از افغانستان ھمان روز و يا روز قبل به تورنتو آمده بودند،
بگذريم ،عده ای از شرکت کنندگان در مراسم تشييع از شعاع  ۵٠٠کيلومتری تورنتو ،يعنی از مونتريال نيز آمده بودند
که اين امر گسترۀ نفوذ گرامی ياد خانم "عطائی" و موفقيت در خبر رسانی را می رساند
 -۴خالف بسياری از مراسم مشابه که از ورود نزديکترين کسان ميت يعنی دختران ،خواھران ،مادران و ھمسران ميت
در تشييع جنازه ،زير پرچم دروغين "احترام به عقايد و يا ھم سنن و عرف و عادات مردم" مشتی مذھب زدۀ مرد ساالر
ممانعت به عمل می آورند ،بارزترين نکته در ترکيب تشييع کنندگان ،شرکت تقريبا ً مساويانۀ خانمھا و آقای در مراسم
تشييع جنازه و سخنرانی ھا بود.
 -۵سخنرانيھا که با قرائت آيتی چند از قرآن به وسيلۀ روحانی سرشناس جامعۀ افغانھای مقيم تورنتو آقای الحاج داکتر
"سيد جان بيان" آغاز و از طرف آقای انجنير "مياجان ثبات" ،خانم "مريم محبوب" ،آقای "فرملی" ،خانم "ليال
فخری" ،آقای "باختريانی" ،خانم "روح گل حشمت" ،خانم "نبيله يعقوب" ،آقای "اسد ﷲ حکيمی" و مولوی "انعام ﷲ"
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ادامه يافت ،به غير از صحبت بسيار ارزندۀ آقای "بيان" که به اساس حديثی از پيامبر اسالم ،مصيبت داران را به صبر
و تحمل دعوت نموده ،حدود مصيبت داری را بيان نمودند ،بقيه در کل ابعاد مختلف زندگانی گرامی ياد "خورشيد
عطائی" را به بحث گرفته ،اگر يکی از سھمگيری فعال وی در خدمات فرھنگی -ادبی ياددھانی نمود ،ديگری فعاليت
ھای اجتماعی و کمک رسانی ھای وی را به محتاجان در داخل کشور متبارز ساخته ،آن ديگری از مواضع قاطعی که
وی عليه اشغال در کل چه سوسيال امپرياليستی  -چه ھم امپرياليستی و عليه ارتجاع و مناسبات فرتوت فئودالی داشت
ياددھانی نموده ،آزادگی و آزاد منشی وی را در مرکز ديد ھمگان قرار دادند.
 -۶برگزاری موفقانه و در حد خود بی بديل در تورنتو بين افغانھا ،نمايانگر آن بود و است که تيکه داران دين و آنھائی
که می خواھند با صدا ھای گوشخراش ،حاکميت استبدادی شان را تحميل کنند ،اقليتی اند ناچيز و محدود که به ھيچ
صورت توان ايستادگی در مقابل عزم وارادۀ زنان و مردان مصمم را ندارند .فقط کافيست تا از صدا ھای بلند و غرولند
ھای مخفيانۀ آنھا نھراسيده و بدان اھميت نداد و در مقابل شان ايستاد .با اطمينان می توان گفت در چنان صورتی آنھا
ھيچ گزينه ای ندارند مگر از راھی که آمده اند ،دوباره برگردند و يا ھم بايستند و شاھد خرد شدن کشتی نجات و غرق
شدن آرزوھايشان باشند.
 -٧خانم ھا می توانند و بايد بتوانند خود از اين دستاورد که عقب زدن افراطيت و مسلمان نمائی کاسبکاران دينی است
و به ابتکار ھمکاران پورتال و ھمت ،شجاعت و استواری خودشان به دست آمده ،حفاظت نمايند و من بعد نگذارند تا
آنھا را از به خاک سپردن نزديکترين کسان شان کسی باز دارد .آنھا می توانند مطمئن باشند ،ھرگاه با عزم راسخ پای
به ميدان مبارزه و احقاق حق خود بگذارند ،مردھای واقعی نيز در کنار آنھا ايستاده و ھيچ نامردی اجازه و جرأت
مخالفت عليه آنھا را نخواھند يافت.
 -٨ھر چند اين تجربه نه در حيات مبارزاتی پورتال بار اول است و نه ھم در سطح افغانستان ،چه در حالی که در سطح
پورتال براساس مطالعۀ گزارشات پورتال ،اين خانم دپلوم انجنير نسرين معروفی بود که دربرلين حين مراسم
خاکسپاری ھمکار پورتال آقای "وياند" با سخنرانی اش تابو شکنی نمود و ھمچنين در سطح افغانستان ،برگزاری مراسم
تدفين گرامی ياد "فرخنده" سيلی محکمی بود که زنان آزادۀ افغانستان برروی افراطيت اخوانی نواختند ،مگر يک نکته
را نبايد فراموش نمود که آن دو واقعه با وجود اھميت بسزای شان ،با آنچه در تورنتو اتفاق افتاد قابل مقايسه نيست ،چه
در حالی که در المان غرب به خصوص برلين ،اکثر افغانھای مقيم آنجا ،از طيف روشنفکری و محصلی برخاسته و
کمتر کسی از آنھا در جو ھيستری مذھبی  ۴دھۀ اخير قرار داشته است ،تا در چنان مواقعی دست به مخالفت عليه
حضور و يا سخنرانی زنھا بزند ،در قضيۀ گرامی ياد"فرخنده" فضای ملتھب و ھيجانی حاکم بر شھر کابل و حضور
بيش از ده ھا و صد ھا ھزار زن و مرد در سرکھای شھر ،تقبيح و موضعگيری ظاھری دولت دست نشانده عليه
جنايتکاران و قاتالن "فرخنده" ،ابراز انزجار عميق خلقھا و حتا دولتھای حامی افراطيت و اخوان عليه آن عمل و عدم
آمادگی اخوان در مقابله با آن ،تا حدودی زمينۀ مساعدی را برای تبارز آن دستآورد بزرگ مھيا ساخت ،مگر در اينجا با
در نظرداشت ترکيب افغانھا در تورنتو که از يک سو بدون مبالغه جم غفيری از آنھا دست کم از چلی ھای مال عمر
ندارند و از جانب ديگر اخوان و افراطيت مذھبی در تمام آحاد آن ازتسنن گرفته تا تشيع و از اسماعيلی ھا گرفته تا
افراطيون ايرانی ،ھندی ،پاکستانی و  ...بر دوش مسمانان بی دھان و بی زبان سواری می خورند و از جانب ديگر ھم
طرفداران مالعمر و گلبدين از بھترين تشکيالت در اينجا برخوردارند و ھم اعضاء و ھوادران شورای نظار ،جمعيت،
وحدت و از ھمه باالتر ،برخی از افغانھای انجو باز ،دارای باالترين ارتباطات با دولت کانادا اند و قادرند تا حرکات
مردمی را تخريب و خنثا نمايند ،چنانچه حين مراسم خاکسپاری گرامی ياد "خورشيد عطائی" مذبوحانه تالش نمودند تا
مانع کار گردند ،اين تجربه از اھميت بسزائی برخوردار می گردد.
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 -٩تمام اين دستاورد ھا ،اعم از شرکت گستردۀ تشييع کنندگان ،ھمکاری مشترک خانمھا و آقايان حين تدفين و
سخنرانيھای پرشور از جانب خانم ھا و آقايان ،بازتاب مستقيم عملکرد شجاعانه ،آزاديخواھانه و زنجير گسل گرامی ياد
خانم "خورشيد عطائی" بود .وی به ھمان سانی که در دوران حيات عليه خرافات و مناسبات فئودالی و حامی بزرگ آن
امپرياليزم جھانی رزميد ،با جسدش نيز به مبارزه ادامه داد ،به کمک دوستان ،سنگر جديدی را در بزرگشھر تورنتو
فتح نمود.
به اميد آن که ما بازماندگان بتوانيم ،سنگر را مستحکم و از دستآورد ھا حفاظت نمائيم.
ياد "خورشيد عطائی" گرامی باد!
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