
    

:در مراسم خاکسپاری زنده یاد فاروق حقبین حلیم پیکارسخنان   

 

 :است یتیاشک وتبسم ابد یدر تاللو یول ،یاست وسپر زیستاره ھا نا چ درخشش زمان و مکان افتھب در
شناخت  تیابد  

نشیآفر تیابد  

ھمسنگر  گورِ  بر اسحاق جبران را بھ خاک سپردیم و اینک مبارز شرافتمند پاکِ  پیکرِ بود کھ چند روز پیش 
است کھ شرح حال کنم  دشوارایستاده ایم. برای من خیلی سوگوارانھ زنده یاد فاروق حقبین  ،و ھمزنجیر او

دردناکترین حادثھ مرگ رفیق راه است. وقتی ستاره ای از آسمان بنمایانم. بھ شما را سینھ ام و داغ ھای 
کرد. پایان ھمھ  توانچھ می اما  تاریک می ماند. مکانی در زمین،  می شود خاموش کشور ما روشنفکری
با ھم  نھ ھمھ زندگی ھا ارزش مساوی دارند و نھ ھمھ مرگ ھا در حالی کھ ،مرگ استروزی زندگی ھا 

اندیشھ و راه شان  مرده باشند،، اگر چھ از لحاظ فزیکی افشاندنددانھ تاریخ  کشتزارآنھایی کھ در . برابر اند
و از  می ماندملیون ھا انسان زنده  عملو  ذھندر و برابری  ، عدالتنخواھد مرد. آرمان مبارزان آزادی

 .نسلی بھ نسلی انتقال می یابد

جھت یک خانوادۀ تحصیل کرده در شھر کابل متولد شد. درس مکتب را تمام کرد و  درفاروق حقبین  
، بھ وطن باز گشت و در ادارۀ ھوایی تحصیلدورۀ . پس از پایان راھی کشور انگلستان شدتحصیالت عالی 

 ملکی بھ کارآغاز کرد.

 بھ ،این سازمان (س. ج . م) تعھد بست و تا پایان عمرِ  فاروق حقبین در جوانی با سازمان جوانان مترقی
چون عبدااللھ  م آورانیناتظاھرات جریان شعلھ جاوید در کنار متنگ ھا و  درآن وفادار باقی ماند.  مشی

و دیگر کادر ھا و نطاقان شعلھ یی می ایستاد  ابوی ، داکتر شاکرلھیب، سیدال سخندان علیرستاخیز، حیدر
شنونده را مسحور می کرد.  و بود و دلنشین زندهعلمی، ، و بھ سخنرانی می پرداخت. نطق و بیان او ساده

یکی از چھره ھای مطرح در مبارزه بخاطر حق و عدالت بھ صفت نام حقبین سر زبان ھا افتاد و بھ زودی 
او را بھ زندان انداخت کھ مگر از اندیشھ و راھش بگذرد، اما چنین بار بار وقت، . دولت بھ شھرت رسید

فاروق حقبین، نسیم سیار و  ادامھ داد. مبارزه اشآبدیده تر و استوار تر از گذشتھ بھ نشد و حقبین جوان 
 مبدل کرده بودند.استبداد و ارتجاع ادارۀ ھوایی ملکی را بھ سنگر قوی مبارزه بر ضد  ،دیگر شعلھ یی ھا

بھ پیروزی رسید. حزب دموکراتیک خلق افغانستان رھبری این کودتا را بر عھده  1357کودتای ثور 
از یافت داشت. کودتای ننگینی کھ باعث بھ تباھی کشاندن کشور ما شد. این کودتا با کشتار دگر اندیشان آغ

و متقابالً با مقاومت مردم رو برو گردید. یکی از اقدامات تاریخی این دوران، تآسیس سازمان آزادیبخش 
و انقالبی سترگ عبدالمجید کلکانی و یاران سرافراز او  شھیر(ساما) بھ رھبری شخصیت  مردم افغانستان

موقف سرسختانۀ حقبین زندان افتاد.  . چندی بعد، بھاعالم ھمکاری کرداین سازمان بود. فاروق حقبین با 
در مقابل دار و دستھ خلق و پرچم در متنگ ھا و تظاھرات خیابانی باعث شد کھ او را با بیرحمی تمام 
شکنجھ کنند. شکنجھ ھا سالمتی جسمی او را صدمھ زد اما روحیھ او ھمچنان مقاوم باقی ماند. زندان را 

پس از رھایی از زندان از عضویت تشکیالت ساما بیرون آمد. ھا از پشت میلھ با استواری سپری کرد و 



اینکھ این تالش ھا بھ ھای او در راستای تشکیل یک نھاد سیاسی متمرکز شده بود. تالش دور ماند. عمدتاً ب
 .نیمدر درون خود و بیرون از خود باید جستجو کرا عوامل آن  کھ جداگانھ ی استکجا رسید، بحث

حقبین و خانواده اش را مجبور بھ وسطایی، تاریک اندیشان قرون  حکمرانی ،جنگ ھای خونین قدرت
فقر و بیچارگی و بیماری را تحمل  و ترک افغاستان نمود. سال ھا در دوزخ پیشاور پاکستان نفس کشید

پای  از بد حادثھ،دور نماند. بسیاسی  دایرۀ مبارزۀھیچگاھی از آنچھ مسلم است، این است کھ حقبین کرد. 
دموکراسی مبارزه کرد  و سایر دوستان ما در راه تحقق داعیھ آزادیاو بھ کانادا رسید. چند سالی در کنار 

با دریغ کھ و در سالھای پسین زندگی بھ نسبت بیماری نتوانست بھ محافل سیاسی و فرھنگی حضور بیابد. 
 ن عزیز را از ما گرفت.روز تا روز مریضی او شدت کسب کرد تا آنکھ مرگ بھ سراغش آمد و ای

 متون سیاسی و ادبی را با زیبایی و درستیآگاه، صاحب فھم و درایت سیاسی.  بود زنده یاد حقبین مبارزی
می نوشت و گاھی شعر ھم می سرود. اصول دیالوگ و بحث ھای سیاسی را بلد بود و سخن بدون حجت 

او افتخار دیگر این است کھ  ار آشتی ناپذیر.ک ھو با ارتجاع سیبود نمی گفت. با رفقا و دوستانش صمیمی 
ھمھ اعضای خانواده اش را سیاسی بسازد و بھ راه خود بکشاند. من بھ نمایندگی از یاران  ھ بودتوانست

 سیاسی او بھ خانواده زنده یاد حقبین تسلیت می گویم. امید وارم این غم آخر شان باشد.

 ی باد!گرام افتمندیاد حقبین این مبارز صادق و شر

 


