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گزارشگر پورتال  -تورنتو
 ٢١سپتمبر ٢٠١۵

گزارش مختصری از:
محفل گراميداشت از شخصيت و مقام فرھنگی "خورشيد عطائی"

ھمان طوری که اطالع داريد به دنبال فوت خانم "خورشيد عطائی" و وصيت ايشان به ھمک ار پورت ال "افغان ستان آزاد-
آزاد افغانستان" آقای "م شرف" مبن ی ب ر آن ک ه ب رای اي شان فاتح ۀ مرس وم گرفت ه ن شود ،و اي ستادگی آق ای "م شرف" و
دختران خانم "عطائی" در برآورده ساختن آخرين خواست آن فرھيخته زن ،که با مخالفت ھای تيکه داران دين روب ه رو
گرديد ،جمعی از اعضای جامعۀ فرھنگی افغانھای مقيم تورنتو تصميم گرفتند ،تا از آن خواست به شکل ديگری اس تقبال
نموده ،به جای "فاتحه گي ری" مرس وم و آوردن چن د ق اری ک ه ن ه خ ود ش ناختی از گرام ی ي اد خ انم "خورش يد عط ائی"
داشتند و نه ھم می توانستند مقام و عظمت آن بانوی به خاک خفته را ب ه ديگ ران معرف ی بدارن د ،مجل س گراميداش تی ب ه
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کمک دخترانش داير نموده ،با تدوير يک مجلس گراميداشت فرھنگی ،ابتکار تازه ای را در جامعۀ افغانھای مقيم تورنتو
رقم بزنند.
به ھمين منظور به تاريخ  ١٩سپتمبر  ٢٠١۵محفل با شکوھی از طرف و با شرکت برخی از فرھنگيان متعھد کشور ک ه
شامل طيف ھای متضاد و گوناگون بودند ،از ساعت  ٢الی  ۶و  ٣٠دقيقۀ شام در يکی از سالونھای بسيار زيبای شھرک
"پيکرينگ« در حومۀ بزرگشھر تورنتو ،با انانسری خانم "رؤيا ثبات" و آقای "سلطان ج ان کلي وال" برگ زار گردي د ک ه
از بسا جھات در نوع خود کامالً بی نظير بود.

خانم ثبات و آقای کليوال  -عکس از گزارشگر پورتال
در اين محفل که در آن بين  ١٠٠الی  ١٣٠ش رکت کنن ده اع م از زن و م رد ح ضور ب ه ھ م رس انيده بودن د ،خ الف س اير
مراسم مشابه که در آن مشاجرات لفظی و حتا فزيکی ،ھوي ت آن ن وع جل سه ھ ا را معرف ی م ی دارد ،ب ه ج ز ي ک م ورد
مشاجرۀ لفظی که آن ھم به سرعت تحت کنترول قرار گرفته ،محفل روال عادی خود را باز يافت ،بقيۀ  ۴و ن يم س اعت،
در فضای تساند ،ھمکاری و احترام متقابل از جانب سخنرانان و شنوندگان ادامه يافت؛ آنھ م ب ا چن ان کيفيت ی ک ه ب ه گفت ۀ
چند تن از شرکت کنندگان محفل ،تا جائی که می توانستند به خاطر بياورند ،محفل گراميداش تی ب ا چن ين کمي ت و کيفيت ی
در طول تاريخ مبارزات فرھنگی افغانھای مقيم تورنتو سابقه نداشته است.

گوشه ھائی از سالون  -عکسھا از گزارشگر پورتال
به دنبال آغاز مجلس و اعالم يک دقيقه سکوت به مثابۀ بزرگداشت از گرام ی ي اد "خورش يد عط ائی" ،نخ ستين س خنران
آقای "مشرف" بود .ايشان به صورت بسيار مختصر از فراگير بودن شخصيت خانم "عط ائی" ياددھ انی نم وده ،از تم ام
س خنرانان ص ميمانه تقاض ا نم ود ت ا حرم ت مجل س را ب ا در نظرگ رفتن شخ صيت فراگي ر گرام ی ي اد خ انم "خورش يد
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عطائی" به ياد داشته ،اينک که طيف متفاوت و حتا مخالف جامعۀ روشنفکری افغانھ ای مق يم تورنت و گ رد ھ م جم ع ش ده
اند ،با حرمت قايل شدن به محفل و حرمت قايل شدن به ھم ديگردر عم ل ثاب ت ب سازند ک ه جامع ۀ روش نفکری افغان ستان
در خارج از کشور به آن حدی از بلوغ فکری خود رسيده اند ،که حرف مخالف خود را شنيده می توانند.

گوشه ھائی از سالون  -عکسھا از گزارشگر پورتال
بعد از اين تذکر مختصر آق ای "م شرف" ،س خنرانان ھري ک طب ق برنام ه ب ا ترتي ب ب ا س خنرانی ھ ای روش نگرانه  -ب ه
وسيلۀ شخصيت ھای آتی -ادامه يافته ،در ختم مجلس از آقای "مشرف" تقاض ا ب ه عم ل آم د ت ا دوب اره پ شت ميکروف ون
قرار گرفته ،جمعبندی جريان جلسۀ  ۴و نيم ساعته را با حضار در ميان گذارد .نبايد فراموش نمود که از ساعت  ۴و ن يم
الی  ۵بعد از ظھر غذائی آماده شده به وسيلۀ آشپز معروف افغان در تونتو آقای "رياض" صرف گرديد.
لست سخنرانان:
ربيال عطائی ،داکتر اجرالدين حشمت ،داکتر ثتا نيکپی ،مير حسين مھدوی ،روحگل حشمت ،ميا جان ثبات ،سلطان ج ان
کليوال ،جان محمد سرشک ،رؤيا ثبات ،سيد موسی عثمان ھستی ،محمود فرمل ی ،ف يض محم د خ رم "نړي وال" ،ھم ايون
باختريانی ،نجيب ثاقب ،حميد ضرابی ،سيد سير ،څارنوال مرزا محمد و ...
ھرچن د س خنرانان ب ين ھ م تق سيم وظ ايفی انج ام ن داده بودن د ،ب ا آنھ م م تن س خنرانی ،حال ت تک راری نيافت ه ،ھري ک از
سخنرانان ضمن شگافتن ابعاد جداگانه ای از شخصيت گرامی ياد خانم "خورشيد عطائی" ،در کل يک تصوير ک املی از
شخصيت فرھنگی ،سياسی و اجتم اعی آن گرام ی ي اد تق ديم ح ضار نمودن د ک ه ش امل بخ شھای "تعلق ات خ انوادگی ،ي ک
مادر مسؤول و فعال ،يک شاعر برجسته ،يک نويسنده وسخنگوی توانا ،يک فعال اجتماعی خيرانديش و کمک رسان به
جنگزدگان داخل کشور ،يک زن آزاده و مخالف حاکميت مردساالر و مدافع حقوق زن و  "...شده ض من آن ک ه مق االت،
ھر يک حيثيت مقالۀ مستقلی را دارا بود ،مگر در کليت خود در يک پيوند ديالکتيکی ،س يمای روش نی از شخ صيت چن د
بعدی گرامی ياد خانم "خورشيد عطائی" را در معرض ديد شنوندگان قرار می داد -چون اکثر سخنرانان وعده نموده ان د
که نوشته ھای شان را غرض نشر به پورتال خواھند فرس تاد ،نم ی خ واھم ب ا ذک ر گوش ه ھ ائی از مطال ب ارائ ه ش ده ب ه
طول گزارش بيفزايم..
جريان مراسم که گذشته از افراد موظف از طرف برگزارکنندگان ،به وسيلۀ دو پروگرام تلويزيونی از ژورنالي ستان بن ام
کشور آقايان "غوث زلم ی" و "ورک زی" ني ز فل م ب رداری م ی ش د ،از چن ان برج ستگيی برخ وردار ب ود ک ه چن د ت ن از
شرکت کنندگان از من خواستند تا حين تھيۀ گزارش ،تبصرۀ آنھا را نيز فراموش ننمايم:
تبصره:
"تبريک و تھنيت به برگزار کنندگان و شرکت کنندگان محفل ،که ثابت ساختند" ،خورشيد" برای ھيچ زن دگانی ننم وده
بود".
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