آﺧرﯾن وداع ﺑﺎ زﻧده ﯾﺎد ﻓﺎروق ﺣﻘﺑﯾن
ﻣراﺳم ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری زﻧده ﯾﺎد »ﻓﺎروق ﺣﻘﺑﯾن« ﯾﮏ ﺗن از ﻣﺑﺎرزﯾن راه آزادی و ﻋداﻟت ﮐﮫ اﺧﯾرا در اﺛر ﻣرﯾﺿﯽ ﻣزﻣن در ﮐﺎﻧﺎدا
درﮔذﺷت ،ﺑﺎ ﺣﺿور ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ھﻣوطﻧﺎن ،دوﺳﺗﺎن ،اﻗﺎرب و ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣرﺣوم ﮐﮫ از ﺷﮭر ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻣرﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا
ﺣﺿور ﺑﮭم رﺳﺎﻧﯾده ﺑودﻧد ،در ﺷﮭر واﺗرﻟو -ﮐﺎﻧﺎدا ﺻورت ﮔرﻓت.
ﺣواﻟﯽ ﺳﺎﻋت دو ﺑﻌد از ظﮭر روز دھم اﭘرﯾل ﺳﺎل روان ﺳوﮔواران در ﻣﺳﺟد واﺗرﻟو واﻗﻊ
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ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑﻌد از ادای ﻧﻣﺎز ﺟﻧﺎزه ﭘﯾﮑر ﻣرﺣوم ﺣﻘﺑﯾن ﺑﮫ ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن واﻗﻊ در ﯾوﻧﯾورﺳﯾﺗﯽ ﺷﮭر واﺗرﻟو اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷد و
ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ ﺑﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷد.
در ﻣرﺣﻠﮫ اول ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری ،ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﻗرآن ﮐرﯾم و ﺻﺣﺑت ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﺗوﺳط دو ﺗن از ﻋﺎﻟﻣﺎن دﯾﻧﯽ ﺻورت ﮔرﻓت .ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﯾﮏ
ﺗن از دوﺳﺗﺎن زﻧده ﯾﺎد ﺣﻘﺑﯾن ،اﻗﺎی »ﺣﻠﯾم ﭘﯾﮑﺎر« زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ ﻣﺧﺗﺻر ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻣرﺣوم ﺣﻘﺑﯾن را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از دوﺳﺗﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اش ﺑﺎ
درد و اﻧدوه ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧواﻧد و ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺷﺎن اﺑراز ﺗﺳﻠﯾت ﻧﻣود.
وی ﺑﻌدا ﭘﯾﺎم ھواداران ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ھﺟﺎﻣﺎ( را ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر درﮔذﺷت ﻣرﺣوم ﺣﻘﺑﯾن از اروﭘﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﺑود ،ﺗﺣت
ﻋﻧوان »ﻏﻼم ﻓﺎروق ﺣﻘﺑﯾن ﭼﮭره ﻓﺎﺿل ﺳﯾﺎﺳﯽ -ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﺷور ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﭘﯾوﺳت« ﺑﮫ ﺧواﻧش ﮔرﻓت.
ﺷﺧﺻﯾت ﺑﻌدی ﻣﺣﺗرم »ﺳﻧﺎن ﺣﻘﺑﯾن« ،ﺑرداﺷت ھﺎی ﺧود را از ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﭘدرش ﺑﯾﺎن داﺷﺗﮫ و ﺗﻌﮭد ﺧود و ﻓرزﻧداﻧش را در
راه ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﭘدرش وﻋده داد.
ﺑﻌد از ان ،ﯾﮏ ﺗن از ھﻣﺳﻧﮕران ﻣرﺣوم ﺣﻘﺑﯾن ،ﺑﺎﻧو »رﺣﯾﻣﮫ ﺣﻘﺑﯾن« ﺳﺧﻧﺎﻧش را در ﻣورد زﻧدﮔﯽ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ رﻓﯾﻖ ھﻣرزم و ﺑرادرش
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺳوگ و اﻧدوه ﻓراوان ھﻣراه ﺑود ،ﺑﯾﺎن داﺷت.
دوﺷﯾزه »ﺷﯾدارا ﺣﻘﺑﯾن« ﻧﯾز درﺑﺎره زﻧدﮔﯽ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ زﻧده ﯾﺎد و ﺑرﺧورد ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎﻧﮫ وی ﺑﺎ ﺟواﻧﺎن ﺳﺧن ﮔﻔت.
دوﺷﯾزه »اﻧوﺷﮫ« ﻧﯾز ﺑﮕوﻧﮫ ﻓﺷرده ﺑﮫ اﺑﻌﺎد دﯾﮕری از ﺷﺧﺻﯾت ﻣرﺣوم رﻓﯾﻖ ﺣﻘﺑﯾن ﭘرداﺧت.
ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ،آﻗﺎی »ﻓﯾﺻل ﻣﺳﯾﺢ« ﺷﻌری را ﮐﮫ در وﺻف رواﻧﺷﺎد ﺳروده ﺑود ،ﺧواﻧد و در اﺧﯾر ﻧوﺑت ﺑﮫ آﻗﺎی »ﭘﯾﮑﺎن ﺣﻘﺑﯾن« رﺳﯾد ﮐﮫ
ﺧﺎطرات ﺧود را ازﻣﺎن طﻔوﻟﯾت ﮐﮫ ﭘدرش ﺑﺎرﺑﺎر ﺑﺧﺎطر داﻋﯾﮫ آزادﯾﺧواھﯽ و ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﺿد ارﺗﺟﺎع و اﺷﻐﺎﻟﮕران ﺑﮫ زﻧدان رﻓت و
ﻣﻘﺎوﻣت ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻧﻣود ،ﺑﯾﺎن داﺷت ﮐﮫ ﺣﺎﮐﯽ از ﺷﮭﺎﻣت ﻣرﺣوم ﭘدرش در راه ﭘر ﭘﯾﭻ و ﺧم ﻣﺑﺎرزات آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ و ﻋداﻟت ﮔﺳﺗر
ﺑود .وی ھﻣﭼﻧﯾن از ﺗﻣﺎم ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺧﺻوص از دوﺳﺗﺎن ﭘدرش ﮐﮫ از ﻓواﺻل ﺑﺳﯾﺎر دور ﺑﺎوﺟود ھوای ﺳرد ﮐﺎﻧﺎدا ،از ﺷﮭر
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮔرد ھم اﻣده ﺑودﻧد اﺑراز اﻣﺗﻧﺎن و ﺗﺷﮑر ﻧﻣود.
ﺑﻌد از ﺧﺗم ﻣراﺳم ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری ،ﺗﻣﺎم دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﻧﺎزه ﺷرﮐت ﻧﻣوده ﺑودﻧد از طرف ﺧﺎﻧواده ﻣرﺣوم دﻋوت ﺑﮫ طﻌﺎم ﺷب ﺷدﻧد ﮐﮫ
ﻋده ای زﯾﺎدی ﺑرای اﺑراز ﺗﺳﻠﯾت و ﻏﻣﺷرﯾﮑﯽ دﻋوت اﯾﺷﺎن را ﭘذﯾرﻓﺗﻧد و ﺧﺎﻧواده ﻣرﺣوم ﺣﻘﺑﯾن ﺑﺎ ﺻﻣﯾﻣﯾت ﺗﻣﺎم از دوﺳﺗﺎن ﭘذﯾراﯾﯽ
ﻧﻣودﻧد.
اﯾن ﻣراﺳم ﺑﻌد از ﺑﯾﺎن ﺧﺎطرات و ﺻﺣﺑت ھﺎﯾﯽ از طرف رﻓﻘﺎی ھﻣرزم و ھﻣزﻧﺟﯾر ﻣرﺣوم ﺣﻘﺑﯾن در ﻣورد ﺳﺎﻟﮭﺎی زﻧدان در
ﭘﻠﭼرﺧﯽ و ﻣﻘﺎوﻣت اﯾن ﻣﺑﺎرز ﻧﺳﺗوه ،ﺣواﻟﯽ ﺳﺎﻋت ھﺷت و ﻧﯾم ﺷب ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت.

