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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

  

  داکتر عارف پژمان 

 ٢٠١٧ اگست ١٩

  

   !"ھاله"مرگ خموشانه و شکيب شکن پروفيسور حبيب الرحمن 

  
.  بسيار تکان دھنده است.دريافتم  يه، آقای ضياء ، گرانماۀ را از روی يادداشت نويسند"ھاله"سفرخموشانه و ابدی استاد 

وی ساليان متمادی استاد دروس گونه گون . استاد ھاله ، ژورناليستی تحصيل يافته ازدانشگاه مشيگان اياالت متحده بود

ه و افکار عام« کرد، تا آنجا که به خاطر دارم   کابل بود مضامينی که ايشان تدريس میپوھنتونروزنامه نگاری در 

از ايشان ، تلمذ » اعالنات «  من ھم در درس. بود » اعالنات« و » اديتنگ«، »یه ئژورناليزم مقايس«  ،»پروپاگند

داستان   ھنر  داستان ھای کوتاه ازپيشکسوتان . خبرت و ممارستی تمام داشت  نثر دری، بر نظم و استاد ھاله،. کرده ام

 آمر نشرات پوھنتون ، مدتی نيز  ، چندی»ادب « ۀ به عنوان مدير مجلروزگاری. . نويسی را به فارسی، ترجمه کرد

. يادماندنی بوده  ، کارمندی با دسپلين و آموزگاری ب مردی فروتن ومھذب.  کابل بودپوھنتون ۀمدير عمومی تعليم و تربي

زاده شده بود و سال ھای    خورشيدی، در کوھدامن١٣١١گويا به سال  .استاد ھاله ، منشی آزاديخواه و ترقی پسندداشت

 !.کودکی پر مرارتی را سپری کرده بود

 استاد را به زندان پل   بر خاد، ناگھان ،"داکتر نجيب" قيادت ۀدر سال ھای اشغال افغاستان در دستان شوروی، ھنگام

تا توانستند،  ، آموزگار بينوا مستنطقين زندان، به اين.  اسارت او گمانم شش سال به درازی کشيدۀچرخی بردند، دور
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 پل چرخی بدر آمد، چشمانش را ، غبارغم ، پوشانده بود؛ با اکراه ، برای سير  وقتی استاد از زندان. بدرفتاری کردند

 ! بگيردپوھنتونی در ئکردن شکم، برآن شد، دوباره چند ساعت درس حق الزحمه 

 »....ه ، شکسته اندمرا مثل شيش« ين ايام ديدمش، گفت  اکنار ديپارتمان ژورناليزم ، در

  .ستراليا ، مھاجر و متمکن شداتا روزی روزگاری ، وطن را ترک کرد، چندی در پاکستان ماند و از آنجا به 

مجاھد و (   به عقرب جراره  )مصائب اذناب اشغالگران(مشکل زنده ياد ھاله، اين بود که ھرگز نتوانست ، ازمارگرزه 

ای اشک . يش گريخته از وطن استدستان آزاد انده  قلمزنان و کتاب بۀان ھمپناه ببرد و اين سرنوشت سرگرد) طالب

 ! يد، دلم گرفته، به دلتنگی غروب قسمئکجا  ،ھا

  . دانشگاھيان ، اين سوک را تسليت می گويمۀبه ھمسر ارجمند وصبور استاد وفرزندانش و ھم

  

 

 


