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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی

  
  "افق "ول ھفته نامۀؤ، مسءضيا
 ٢٠١٧ اگست ١٧

  

  

  هحبيب الرحمن ھالپروفسور 

    نانا  و انا اليه راجعو

  تبه ملکوت اعلی پيوسھاله پروفيسور حبيب الرحمن استاد 
          

 

 

 

  

ين اِدور دور، در سمان دانش، ادب و فرھنگ کشور ما افغانستان، در سرزمين ھایی از آادرد که ستاره با سوگ و 

  .سوی اقيانوس آرام در شھر سيدنی استراليا آفول کرد

ادبی، سياسی و اجتماعی اش پرتو افشانی خواھد کرد، پروفيسور استاد  اين ستاره که سالھای سال آثار گرانبھای علمی، 

سپری   پس از٢٠١٧گست ا ١۵تاريخ ) به وقت سيدنی(  صبح امروز ٨ حوالی ساعت می باشند که حبيب الرحمن ھاله

روحش . جھانيان وداع کردجھان و  ، با) غرب سيدنی-ويستميد (ۀًکردن تقريبا يک سال بيماری طاقت فرسا در شفاخان

  !وايش فردوس برين بادشاد و مأ

 اطالع دوستان می الرحمن ھاله به اين وسيله به گان مرحوم استاد پروفسور حبيبفرزندان و ھمه بستخانم، 
واقع بلک  آگست از مسجد حضرت عثمان ١٧  روز پنجشنبه  ظھر١٢رسانند که جنازۀ آن مرحومی ساعت 

پرده می شود، مراسم به خاک س )روک وود، ليد کمب( اسالمی ۀيرظشود وبه ح برداشته می) سيدنی(تاون 
  .واقع در گرانويل برگزار می گردد  در مسجد نبی اکرم  ۴ تا ٢گست از ساعت ا ٢٠فاتحه به روز يکشنبه 
نانا  و انا اليه راجعو
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کابل بودند، که طی  وھنتونپ ادبيات و علوم بشری یځوھنپحبيب الرحمن ھاله ازجملۀ استادان سابقه دار  پروفيسور

نمودند و اکثر شان جايگاه ھای بلند علمی و مسلکی  عمر پر بار شان دسته دسته جوانان را در رشتۀ ژورناليزم تربيت

  .را احراز کرده اند

 دانشجويان ۀاستفاد  که مورداز استاد مرحومی آثار متعدد علمی به شکل کتاب، رساله و مقاله به چاپ رسيدهًعالوتا 

  .قرار گرفته و می گيرد

در برابر حاکميت  ھاله شخص متدين، متين و وطندوست بود، او تا آخرين نفس، نفرين و انزجارش را بی ھراساستاد 

.  گذشتاندند،مزدور نشدن عذاب کرده بود خلق و پرچم که اورا چند سال در زندان پلچرخی به قول خودش به جرم

اشرف غنی، عبدهللا و  او از گلبدين، کرزی،  .افغانستان می انگاشت  بدبختی ھایۀيم خلق وپرچم را مايۀ ھمھمچنان رژ

و ساير گروه ھای خونريز و تروريست، عمل کرده  آن عده جنايتکارنی که زير نام اسالم به نام مجاھد، طالب، داعش

   .اند، سخت نفرت داشت

نيز به کار ھای علمی و  ی از زندان پلچرخی به پاکستان ھجرت کرد و در پاکستانئھاله با خانواده اش پس از رھااستاد 

  .در شھر سيدنی به سر برده است و از سالھا به اين سو با خانم و فرزندانش. تدريس می پرداخت

ار ًھشت سال به اينطرف مستقيما به حيث آموزگ نبود اين شخصيت گرامی را که از" افق "ول ھفته نامۀؤمدير مس

بلکه " افق "نويسنده برای ھفته نامه بوده، او را نه تنھا ضايعۀ بزرگ به ھفته نامه برايش بوده و از جانب ديگر بھترين

  .ضايعۀ بزرگ به جامعۀ علمی و ادبی افغانستان حساب می نمايد

گان و دوستداران آن ستتمام فرزندان و ب از ھمين جا مراتب تسليت خود را به محترمه بی بی حاجی راحله جان ھاله و

   .نمايممی مرحومی تقديم 

  "افق "ضيا، مسئول ھفته نامۀ

             

  
  يادداشت
را که در مقابل سوسيال " ھاله" وفات استاد "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" پورتال ، اداره و ھمکاران قلمیمتصديان

اما دخول در قفس امپرياليزم روس و مزدوران بی مقدراش سر خم نکرد و ساليان زيادی را در کنج زندان سپری نمود 
گفته، آمادگی خود را در تکثير و  تسليت یومی دانست، به تمام بازماندگان   ننگار ھای بردگی دشمنان افغانستان

  . در تمام اشکال آن اعالم می داردگوارر ھای آن استاد بزبازتاب نوشته
از لحاظ فزيکی ديگر در ميان مانيست، بازماندگان و دوستان نزديک به ايشان، با نشر " ھاله"اميدواريم اينک که استاد 

  .وی ابديت ببخشندمعنوی موجوديت به ستاد، او تکثير آثار 
 AA-AA ادارۀ پورتال

 

 


