ﺳﺧﻧﺎن ﺣﻠﯾم ﭘﯾﮑﺎر در ﻣراﺳم ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری زﻧده ﯾﺎد ﻓﺎروق ﺣﻘﺑﯾن:
در ﺑﺎﻓﺗﮫ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن درﺧﺷش ﺳﺗﺎره ھﺎ ﻧﺎ ﭼﯾز اﺳت وﺳﭘری ،وﻟﯽ در ﺗﻼﻟوی اﺷﮏ وﺗﺑﺳم اﺑدﯾﺗﯽ اﺳت:
اﺑدﯾت ﺷﻧﺎﺧت
اﺑدﯾت آﻓرﯾﻧش
ﮔور ھﻣﺳﻧﮕر
ﭼﻧد روز ﭘﯾش ﺑود ﮐﮫ
ﭘﯾﮑر ِ
ﭘﺎک ﻣﺑﺎرز ﺷراﻓﺗﻣﻧد اﺳﺣﺎق ﺟﺑران را ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘردﯾم و اﯾﻧﮏ ﺑر ِ
ِ
و ھﻣزﻧﺟﯾر او ،زﻧده ﯾﺎد ﻓﺎروق ﺣﻘﺑﯾن ﺳوﮔواراﻧﮫ اﯾﺳﺗﺎده اﯾم .ﺑرای ﻣن ﺧﯾﻠﯽ دﺷوار اﺳت ﮐﮫ ﺷرح ﺣﺎل ﮐﻧم
و داغ ھﺎی ﺳﯾﻧﮫ ام را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﻧﻣﺎﯾﺎﻧم .دردﻧﺎﮐﺗرﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﻣرگ رﻓﯾﻖ راه اﺳت .وﻗﺗﯽ ﺳﺗﺎره ای از آﺳﻣﺎن
روﺷﻧﻔﮑری ﮐﺷور ﻣﺎ ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﺷود  ،ﻣﮑﺎﻧﯽ در زﻣﯾن ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .اﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮐرد .ﭘﺎﯾﺎن ھﻣﮫ
زﻧدﮔﯽ ھﺎ روزی ﻣرگ اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ھﻣﮫ زﻧدﮔﯽ ھﺎ ارزش ﻣﺳﺎوی دارﻧد و ﻧﮫ ھﻣﮫ ﻣرگ ھﺎ ﺑﺎ ھم
ﺑراﺑر اﻧد .آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﺷﺗزار ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﮫ اﻓﺷﺎﻧدﻧد ،اﮔر ﭼﮫ از ﻟﺣﺎظ ﻓزﯾﮑﯽ ﻣرده ﺑﺎﺷﻧد ،اﻧدﯾﺷﮫ و راه ﺷﺎن
ﻧﺧواھد ﻣرد .آرﻣﺎن ﻣﺑﺎرزان آزادی ،ﻋداﻟت و ﺑراﺑری در ذھن و ﻋﻣل ﻣﻠﯾون ھﺎ اﻧﺳﺎن زﻧده ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و از
ﻧﺳﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺳﻠﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﻓﺎروق ﺣﻘﺑﯾن در ﯾﮏ ﺧﺎﻧوادۀ ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﻣﺗوﻟد ﺷد .درس ﻣﮑﺗب را ﺗﻣﺎم ﮐرد و ﺟﮭت
ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ راھﯽ ﮐﺷور اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺷد .ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن دورۀ ﺗﺣﺻﯾل ،ﺑﮫ وطن ﺑﺎز ﮔﺷت و در ادارۀ ھواﯾﯽ
ﻣﻠﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرآﻏﺎز ﮐرد.
ﻋﻣر اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﮫ
ﻓﺎروق ﺣﻘﺑﯾن در ﺟواﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟواﻧﺎن ﻣﺗرﻗﯽ )س .ج  .م( ﺗﻌﮭد ﺑﺳت و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ِ
ﻣﺷﯽ آن وﻓﺎدار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد .در ﻣﺗﻧﮓ ھﺎ و ﺗظﺎھرات ﺟرﯾﺎن ﺷﻌﻠﮫ ﺟﺎوﯾد در ﮐﻧﺎر ﻧﺎم آوراﻧﯽ ﭼون ﻋﺑداﻻﻟﮫ
رﺳﺗﺎﺧﯾز ،ﺣﯾدرﻋﻠﯽ ﻟﮭﯾب ،ﺳﯾدال ﺳﺧﻧدان ،داﮐﺗر ﺷﺎﮐر اﺑوی و دﯾﮕر ﮐﺎدر ھﺎ و ﻧطﺎﻗﺎن ﺷﻌﻠﮫ ﯾﯽ ﻣﯽ اﯾﺳﺗﺎد
و ﺑﮫ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻣﯽ ﭘرداﺧت .ﻧطﻖ و ﺑﯾﺎن او ﺳﺎده ،ﻋﻠﻣﯽ ،زﻧده و دﻟﻧﺷﯾن ﺑود و ﺷﻧوﻧده را ﻣﺳﺣور ﻣﯽ ﮐرد.
ﺑﮫ زودی ﻧﺎم ﺣﻘﺑﯾن ﺳر زﺑﺎن ھﺎ اﻓﺗﺎد و ﺑﮫ ﺻﻔت ﯾﮑﯽ از ﭼﮭره ھﺎی ﻣطرح در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺧﺎطر ﺣﻖ و ﻋداﻟت
ﺑﮫ ﺷﮭرت رﺳﯾد .دوﻟت وﻗت ،ﺑﺎر ﺑﺎر او را ﺑﮫ زﻧدان اﻧداﺧت ﮐﮫ ﻣﮕر از اﻧدﯾﺷﮫ و راھش ﺑﮕذرد ،اﻣﺎ ﭼﻧﯾن
ﻧﺷد و ﺣﻘﺑﯾن ﺟوان آﺑدﯾده ﺗر و اﺳﺗوار ﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه اش اداﻣﮫ داد .ﻓﺎروق ﺣﻘﺑﯾن ،ﻧﺳﯾم ﺳﯾﺎر و
دﯾﮕر ﺷﻌﻠﮫ ﯾﯽ ھﺎ ،ادارۀ ھواﯾﯽ ﻣﻠﮑﯽ را ﺑﮫ ﺳﻧﮕر ﻗوی ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﺿد اﺳﺗﺑداد و ارﺗﺟﺎع ﻣﺑدل ﮐرده ﺑودﻧد.
ﮐودﺗﺎی ﺛور  1357ﺑﮫ ﭘﯾروزی رﺳﯾد .ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رھﺑری اﯾن ﮐودﺗﺎ را ﺑر ﻋﮭده
داﺷت .ﮐودﺗﺎی ﻧﻧﮕﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ ﮐﺷﺎﻧدن ﮐﺷور ﻣﺎ ﺷد .اﯾن ﮐودﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺷﺗﺎر دﮔر اﻧدﯾﺷﺎن آﻏﺎز ﯾﺎﻓت
و ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردم رو ﺑرو ﮔردﯾد .ﯾﮑﯽ از اﻗداﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن دوران ،ﺗﺂﺳﯾس ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺑﺧش
ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﺳﺎﻣﺎ( ﺑﮫ رھﺑری ﺷﺧﺻﯾت ﺷﮭﯾر و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺗرگ ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﯾﺎران ﺳراﻓراز او
ﺑود .ﻓﺎروق ﺣﻘﺑﯾن ﺑﺎ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻼم ھﻣﮑﺎری ﮐرد .ﭼﻧدی ﺑﻌد ،ﺑﮫ زﻧدان اﻓﺗﺎد .ﻣوﻗف ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮥ ﺣﻘﺑﯾن
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 ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺟﺳﻣﯽ او را ﺻدﻣﮫ زد اﻣﺎ روﺣﯾﮫ او ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد .زﻧدان را
ﺑﺎ اﺳﺗواری ﺳﭘری ﮐرد و از ﭘﺷت ﻣﯾﻠﮫ ھﺎ ﺑﯾرون آﻣد .ﭘس از رھﺎﯾﯽ از زﻧدان از ﻋﺿوﯾت ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺳﺎﻣﺎ

ﺑدور ﻣﺎﻧد .ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺗﻼش ھﺎی او در راﺳﺗﺎی ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺗﻣرﮐز ﺷده ﺑود .اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺗﻼش ھﺎ ﺑﮫ
ﮐﺟﺎ رﺳﯾد ،ﺑﺣﺛﯽ اﺳت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻋواﻣل آن را در درون ﺧود و ﺑﯾرون از ﺧود ﺑﺎﯾد ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾم.
ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺧوﻧﯾن ﻗدرت ،ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺗﺎرﯾﮏ اﻧدﯾﺷﺎن ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ ،ﺣﻘﺑﯾن و ﺧﺎﻧواده اش را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
ﺗرک اﻓﻐﺎﺳﺗﺎن ﻧﻣود .ﺳﺎل ھﺎ در دوزخ ﭘﯾﺷﺎور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﻔس ﮐﺷﯾد و ﻓﻘر و ﺑﯾﭼﺎرﮔﯽ و ﺑﯾﻣﺎری را ﺗﺣﻣل
ﮐرد .آﻧﭼﮫ ﻣﺳﻠم اﺳت ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﺑﯾن ھﯾﭼﮕﺎھﯽ از داﯾرۀ ﻣﺑﺎرزۀ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑدور ﻧﻣﺎﻧد .از ﺑد ﺣﺎدﺛﮫ ،ﭘﺎی
او ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا رﺳﯾد .ﭼﻧد ﺳﺎﻟﯽ در ﮐﻧﺎر ﺳﺎﯾر دوﺳﺗﺎن ﻣﺎ در راه ﺗﺣﻘﻖ داﻋﯾﮫ آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﺑﺎرزه ﮐرد
و در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﺳﯾن زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓل ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺣﺿور ﺑﯾﺎﺑد .ﺑﺎ درﯾﻎ ﮐﮫ
روز ﺗﺎ روز ﻣرﯾﺿﯽ او ﺷدت ﮐﺳب ﮐرد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﻣرگ ﺑﮫ ﺳراﻏش آﻣد و اﯾن ﻋزﯾز را از ﻣﺎ ﮔرﻓت.
زﻧده ﯾﺎد ﺣﻘﺑﯾن ﻣﺑﺎرزی ﺑود آﮔﺎه ،ﺻﺎﺣب ﻓﮭم و دراﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ .ﻣﺗون ﺳﯾﺎﺳﯽ و ادﺑﯽ را ﺑﺎ زﯾﺑﺎﯾﯽ و درﺳﺗﯽ
ﻣﯽ ﻧوﺷت و ﮔﺎھﯽ ﺷﻌر ھم ﻣﯽ ﺳرود .اﺻول دﯾﺎﻟوگ و ﺑﺣث ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﻠد ﺑود و ﺳﺧن ﺑدون ﺣﺟت
ﻧﻣﯽ ﮔﻔت .ﺑﺎ رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎﻧش ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺑود و ﺑﺎ ارﺗﺟﺎع ﺳﯾﮫ ﮐﺎر آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر .اﻓﺗﺧﺎر دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ او
ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑود ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اش را ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺳﺎزد و ﺑﮫ راه ﺧود ﺑﮑﺷﺎﻧد .ﻣن ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﯾﺎران
ﺳﯾﺎﺳﯽ او ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده زﻧده ﯾﺎد ﺣﻘﺑﯾن ﺗﺳﻠﯾت ﻣﯽ ﮔوﯾم .اﻣﯾد وارم اﯾن ﻏم آﺧر ﺷﺎن ﺑﺎﺷد.
ﯾﺎد ﺣﻘﺑﯾن اﯾن ﻣﺑﺎرز ﺻﺎدق و ﺷراﻓﺗﻣﻧد ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد!

