
حقبینفاروق زنده یاد آخرین وداع با   

کھ اخیرا در اثر مریضی مزمن در کانادا یک تن از مبارزین راه آزادی و عدالت  »فاروق حقبین«مراسم خاکسپاری زنده یاد 
ھای مختلف امریکا و کانادا با حضور تعداد زیادی از ھموطنان، دوستان، اقارب و خانواده ھای مرحوم کھ از شھر درگذشت، 

کانادا صورت گرفت.  -وحضور بھم رسانیده بودند، در شھر واترل  

 حوالی ساعت دو بعد از ظھر روز دھم اپریل سال روان سوگواران در مسجد واترلو واقع 
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ی شھر واترلو انتقال داده شد و بھ قبرستان مسلمانان واقع در یونیورسیتحقبین جمع شده بعد از ادای نماز جنازه پیکر مرحوم 
 محترمانھ بخاک سپرده شد. 

در مرحلھ اول خاکسپاری، تالوت آیاتی از قرآن کریم و صحبت ھای کوتاه توسط دو تن از عالمان دینی صورت گرفت. متعاقبا یک 
سیاسی اش با ھ نمایندگی از دوستان زندگینامھ مختصر مبارزاتی مرحوم حقبین را ب »حلیم پیکار«تن از دوستان زنده یاد حقبین، اقای 

 درد و اندوه بی پایان خواند و بھ خانواده ھای شان ابراز تسلیت نمود. 

ا فرستاده شده بود، تحت بخاطر درگذشت مرحوم حقبین از اروپمردم افغانستان (ھجاما) را کھ انقالبی وی بعدا پیام ھواداران جنبش 
بھ خوانش گرفت.» فرھنگی کشور بھ جاودانگی پیوست -سیغالم فاروق حقبین چھره فاضل سیا«عنوان   

و تعھد خود و فرزندانش را در بیان داشتھ برداشت ھای خود را از شخصیت مبارزاتی پدرش  ،»سنان حقبین«شخصیت بعدی محترم 
. وعده دادراه مبارزاتی پدرش   

زندگی مبارزاتی رفیق ھمرزم و برادرش انش را در مورد سخن »رحیمھ حقبین«بانو  ،یک تن از ھمسنگران مرحوم حقبین بعد از ان،
، بیان داشت.ھمراه بوددر حالیکھ با سوگ و اندوه فراوان   

و برخورد مھربانانھ وی با جوانان سخن گفت. زنده یادنیز درباره زندگی مبارزاتی  »شیدارا حقبین«دوشیزه   

. پرداختمرحوم رفیق حقبین  ابعاد دیگری از شخصیتبگونھ فشرده بھ نیز  »انوشھ«دوشیزه   

رسید کھ  »پیکان حقبین«سروده بود، خواند و در اخیر نوبت بھ آقای  روانشادشعری را کھ در وصف  »حفیصل مسی«آقای  متعاقبا،
ھ زندان رفت و کھ پدرش باربار بخاطر داعیھ آزادیخواھی و مبارزه بر ضد ارتجاع و اشغالگران بزمان طفولیت ا خود را خاطرات

حاکی از شھامت مرحوم پدرش در راه پر پیچ و خم مبارزات آزادیخواھانھ و عدالت گستر کھ مقاومت ھمھ جانبھ نمود، بیان داشت 
شھر وی ھمچنین از تمام شرکت کنندگان بخصوص از دوستان پدرش کھ از فواصل بسیار دور باوجود ھوای سرد کانادا، از بود. 

مده بودند ابراز امتنان و تشکر نمود. اگرد ھم  ھای مختلف  

دعوت بھ طعام شب شدند کھ از طرف خانواده مرحوم بعد از ختم مراسم خاکسپاری، تمام دوستانی کھ در جنازه شرکت نموده بودند 
ستان پذیرایی از دوتمام با صمیمیت حقبین ی دعوت ایشان را پذیرفتند و خانواده مرحوم زیادی برای ابراز تسلیت و غمشریک عده ای
 نمودند. 

مرزم و ھمزنجیر مرحوم حقبین در مورد سالھای زندان در ھاین مراسم بعد از بیان خاطرات و صحبت ھایی از طرف رفقای 
ی ساعت ھشت و نیم شب پایان یافت.حوال، پلچرخی و مقاومت این مبارز نستوه  

 

 

 

 


