
 حیم کارواللرمناسبت سالگرد وفات زنده یاد عبداه ب

  

 
  

 معتقد و کھ وطن پرست و شخصیتھای ملی یکتن از سفر بی بازگشت عبدالرحیم کاروال از یکسال

بتاریخ نھم ماه جون  شنستاود رفقا و ،اعضای فامیل .میگذرد بودانسان زحمکش نھای وفادار بھ آرما

زنده یاد روح  اف دعا براتح ،شزارم گذاشتن گل بر ضمن گردھمآئی و مرحوم در محل آرامگاه آن

بھشت برین  شاد و روحش را ایزد متعال دربار از و گرامی داشتند خاطراتش را نمودند، کاروال

  .نمودندبرایش آرزو

کھ توسط فامیلش  شاد کاروال وفات ارواحد محفل سالگر دررفقایش  دوستان و سایر سپس آنان با

جستھ کشورما بر دانشمندان محترم صدیقی یکی از ،بودش ضمن یاد. شرکت نمودند ترتیب شده بود،

 گردیدند کھ با شناختی ن متذکرانساخصلت ذاتی  و تباره شخصی فلسفی خویش در صحبت علمی و با

 نیک و کردار وسعت نظر، دور اندیشی، انسان دوستی، ،دارمرحیم کاروال الشخصیت عبد کھ از



مذھبی  سمتی و لسانی، ،تعصبات قومی خصلت ذاتی آن مرحومی بود چنانچھ از برخورد انسانی جز

   . . . و بود متنفر

  
افغانستان ضمن صحبت توضیحی جمھوری دولت بق معاون صدراعظم منگل سا محترم سرور بعداً 

جنگ  و آن شرایط دشوار شجاعانھ زنده یاد کاروال در فعالیت صادقانھ و و کار درباره شخصیت و

 آرزومند تامین عدالت اجتماعی، ھمبستگی و وحدت ملی درشد کھ  متذکر تحمیلی یادآور شد و

  .کشوربود

. بلندی یاد آور گردد مش با غرور و سرمرد عشق بھ میھن و ،وسعت نظر صداقت، از دارد تاجا لذا 

ً سروده ذیل   :را زمزمھ میکرد کھ چنانچھ بعضا

 
  سوختن خواھم گفت سکوت و و صبر از  غمھای کھن خواھم گفت     ز حشر در

  من وای وطن، وای وطن خواھم گفت    دوزخ گویند       و بھشت ھمھ بگذار
  

ثانوی  تحصیالت عالی  ختم دوره ابتدائیھ و بعد از ولسوالی امام صاحب تولد و مرحوم کاروال در

ابتدا  .وطن بازگشتب اتمام رسانید واتحاد شوروی بھ  ترانسپورت در خویش را در رشتھ انجنیری و



ً در وزارت تجارت و در مبارز عبدالرحیم کاروال . دانسپورت وظایف خطیر را انجام داتر بخش بعدا

بود بیشترین ایام پر بار زندگی خود را در راه مبارزه علیھ ظلم و بی عدالتی ھمراه با  نستوه وطن ما

، بی ، ظلمرا از کابوس فقرخویش  ، تا مردم کشوروطن پرست خویش سپری نمودرفقای سایر 

  .نجات بدھند عقب مانده گیھا ، ستم ملی و سایرعدالتی

پیام ھمدردی بمناسبت درگذشت  ضمن سلطان علی کشتمند صدراعظم پیشین افغانستان چنانچھ محترم

   :متذکر شدند کھ عبدالرحیم کاروال وزیر پیشین ترانسپورت

 ترانسپورتی بود، و عرصھ خدمات بندری تجارب دیرین در کاروال کھ دارای تخصص وبدالرحیم ع

حکومت جمھوری دموکراتیک افغانستان صادقانھ کار و  ترانسپورت در سال ھای زیادی بعنوان وزیر

زمینھ انتقاالت و رساندن کاالھای ضروری مورد نیاز  شرایط دشوار در وی در. ھمکاری کرد

عمل،  سر و با تالش ھای بزرگ انسانی در انستان با اندیشھ ھای نیک درروزمره مردم و اقتصاد افغ

  .خدمات برجستھ ای انجام داد

خواھانھ و  شرایط مھاجرت و غربت نیز پیوستھ با اندیشھ ھای آزادی عبدالرحیم کاروال در

 ،رنجدیدهمردم این راه تا آخرین لحظات زندگی وفادار باقی ماند و بھ یاد  ترقیخواھانھ زیست و در

ل را داعیھ اج کشورستمدیده  خدمت بھ انسان مظلوم و و نھیبازگشت بھ م ،ثبات آرزوی صلح و

 کشور مردم وبھ یقین یک ضایعھ بزرگ برای  حیم کاروالالرعبدمرگ لبیک گفت و بھ ابدیت پیوست 

پیروی از کشور بخصوص جوانان آینده ساز افغانستان با  بھ امید اینکھ ھموطنان عزیز .ما میباشد

امراض  سایر رھروان مکتبش کھ فارغ از پاک نفسی این شخصیت و صداقت و ،افکار انساندوستانھ

آبادی  ایجاد صلح و ،جھت ایجاد وحدت ملی بودند در.)  . مذھبی و ،، لسانیسمتی ،قومی(تفرقھ 

  . افغانستان اقدامات عملی نمایند



  
  

 اشتراک کننده گان محفل سالگرد وفات مرحوم ھمھ رفقا، دوستان و فامیل کاروال از
  .  نموده سعادت دایمی برای شان آرزو مینمایدقدردانی  وکاروال ابراز سپاس   عبدالرحیم
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