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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

 
   استرليا-ضياء
   ٢٠١٧ سپتمبر ٠٦

  

  ی از آسمان دانش و فرھنگ افول کرداستاره 
 

  
  

ی از آسمان دانش، ادب و فرھنگ کشور ما در سرزمين ھای دوِر دور از اسوگ و درد که ستاره 

 .فول کرداين سوی اقيانوس آرام در شھر سيدنی استراليا ادروطن، 

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

 ١٥ صبح روز سه شنبه  ٨کرد، پروفيسور استاد حبيب الرحمن ھاله می باشند که حوالی ساعت 

ً گست  پس از سپری کردن تقريا  غرب - ويستميد( سال بيماری طاقت فرسا در شفاخانه  يک ا

  !روحش شاد و  مأ وايش فردوس برين باد. ، با جھان و جھانيان وداع کرد)سيدنی

" وقت"مربوط حکومت ) کھدامن(خورشيدی در رروستای کارنده ) ١٣١١-١٢(استاد حبيب الرحمن ھاله در سال 

. دھار و از قوم درانی بود که در معماری مھارت فراوان داشتپدر کالنش از قن. سرای خواجه چشم به جھان کشود

پدر بزرگوار استاد ھاله نيز معمار بود و با دختری . او به خاطر معماری مدفن تيمورشاه به کابل آمد و متوطن شد

 سالگی نسبت صدمات فزيکی از جانب لشکر چپاولگر نادر خان در ٤٢از روستای کارنده ازدواج نمود و در سن 

  . شمالی، وفات کرد و پسر کوچکش حبيب الرحمن در چار سالگی يتيم شد

ً پنج سال پيش به ھفته نامۀ  ايام طفوليتش در چنان شرايطی سپری شده که نادر : گفته بود" افق"استاد مرحوم تقريبا
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وجود آورده ه  شان بۀشاه پس از ُمھر گذاشتن در قرآن و به دار آويختِن حبيب هللا کلکانی، قيامت صغرا را، درمنطق

با وجود آن، اين يتيم بچۀ سخت کوش، توانست . رفت مکتب رفتن وسواد آموختن، ازنادرات به حساب می. بود

 ميالدی ازفاکولتۀ ادبيات پوھنتون کابل به درجه ليسانس ١٩٥٦ازجمله نخستين فرزندان دھکده اش باشد که در سال 

 امريکا در رشته ژورناليزم سند ماستری ۀولتی مشيگان اياالت متحدميالدی از دانشگاه د١٩٦٦ن در سال آوپس از

  .را از آن خود بسازد

 کابل بود، که طی پوھنتون ادبيات و علوم بشری یځپوھنپروفيسور حبيب الرحمن ھاله ازجملۀ استادان سابقه دار 

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

  .مسلکی را احراز کرده اند

 دانشجويان قرار ۀاز استاد مرحومی آثار متعدد علمی به شکل کتاب، رساله و مقاله به چاپ رسيده که مورد استفاد

  .گرفته و می گيرد

ل زندان را بااليش استاد مغفور، مانند صدھا دانشمند وطن که با حکومت ھفت ثوريھا سر سازش نداشت، ھفت سا

ی با خانم وفرزندانش به پاکستان مھاجر ئايام زندان را با زجر وظلم فراوان سپری کرد وپس از رھا. تحميل کردند

  .شد

سسات تحصيلی ؤبا نھادھا، م) ن افغانابرای مھاجر( مطبوعاتۀپوھاند ھاله درپاکستان نيزبه حد فراوان درعرص 

 ميالدی ، خود ١٩٩٦باآلخره در سال . انسھا وامثال آن، ھمکاری مستقيم کردوتعليمی در تدريس، سمينارھا، کنفر

  .وخانواده اش به استراليا رسيدند

ی که ئاز نخستين روزھا: خالد ھاله پسر ارشد استاد مرحوم سه روز بعد از وفات پدر بزرگوار شان برايم گفت 

ر سيدنی و يا در استراليا  که از جانب افغانھا به نشر استاد به استراليا اقامت گزيد، در پی آن بود تا نشريه ای د

ين ناحيه سخت رنج می اپدرم از. برسد را پيدا کند تا بتواند صدای درد او را بی ھراس به نشر برساند، اما پيدا نکرد

ھمواره .  بودی با مسلکش افتادهئاستاد با ھمه اندوخته ھايش چندين سال در استراليا گويا در گوشۀ عزلت و تنھا. بُرد

مندی و دلچسپی آن عده مردمی است که ھمين اکنون از بی ه می گفت؛ افتادن من به گوشۀ فراموشی نتيجۀ عدم عالق

خبری آنھا ھم خود شان و ھم کشور شان آسيب ھای بزرگ را تجربه می کند، ھنوز اکثريت جامعۀ ما نه به دانش و 

  . از ھمين جاست که دلم به حال شان می سوزد. رندنه به روشنگری و نه به روشن شدن عالقه می گي

 در زندگی علمی و پژوھشی ی صفحۀ نوين٢٠٠٩در سيدنی در سال " افق"قابل ياد آوريست که با ايجاد ھفته نامۀ 

 شاھد اند که از" افق"خواننده ھای گرامی ھفته نامۀ . استاد باز شد وآرمان بزرگ آن استاد بزرگوار تحقق پيدا کرد

به نشر " افق"صورت پيھم مقاالت علمی، ادبی، اجتماعی و سياسی شان از طريق ھفته نامۀ ه ريخ به بعد بن تاآ

  .رسيد و از ھمين طريق رسانه ھای جھانی نيز به نشر آن ھمت گماشتند

وب استاد مرحوم نه تنھا يک آموز گار متجرب در رشتۀ ژورناليزم بلکه او  يک شاعر، نويسندۀ توانا و مترجم  خ 

موجود است، تا خدا بخواھد در قسمت " افق"خوشحالم که يک کاپی از دفتر شعرش در کتابخانۀ ھفته نامۀ . نيزبود

  .چاپ و تکثير آن موفق شويم

  :بيتی را نمونتاً از دفتر شعرش می آورم 

  حق جويم و حق گويم و ھم حق نــــگارم

  اين فخر مرا بس که روزنامه نـــــگارم

  : را که حدود يک ھفته پيش از وفات در بستر مريضی در شفاخانه ويستميد سروده اند، اين استخرين رباعیآو  
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  ور استـم ناســـه زخــم از غصـــدل     سرنوشتم چو ُگنگ و مستور است

  "که زمين سخت و آسمان دور است    "کجا بروم؟! داــــم، ای خـــه کنــچ

، راستگو، استوار، صريح ، بی ھراس، مبتکر، موشگاف، با حوصله و منتقِد جدی در استاد ھاله مرد متدين، متقی 

  . برابر بی عدالتيھا و نا ھنجاريھا بود

: استاد ھاله نويسنده ھا، قلمداران واعظان، دانشمند نمايان بی خير و مال ھای ترسو را بسيار بد می ديد و می گفت

ت و ھمت حقيقت گفتن را ندارند، بھتر أاگر جر. يان و دين خيانت می کننداين بی خير ھا و ترسوھا به دانش، قلم، ب

  .است با مسلک ھای شان خدا حافظی کنند و در کار ھای عادی مشغول شوند

مدتی ازين خصوصيِت استاد خودم به مشکل افتاده . مطالعه و نوشتن جزء ال يتجزای زندگی استاد مرحوم شده بود 

.  حدود يک سال به اين سو، دکتور معالج برايش توصيه کرده بود تا کمتر بخواند و بنويسدبه اين معنی که از. بودم

چند بار خانم . می نوشت" افق"پيوسته مطالعه می کرد و برای ھفته نامۀ .  نمی کردء داکتر اعتناۀاما استاد به توصي

 نوشته نکند و پيوسته خودش نيز باالی کاری کن که استاد چيزی: از من تقاضا کرد و گفت) راحله ھاله(محترم شان 

اما استاد در اوقاتی که خانم شان بيرون از منزل می بود، برايم . استاد فشار وارد می کرد تا از نوشتن دست بردارد

  .  شان را می گرفتم و به نشر می رساندمۀزنگ می زد و پنھانی نوشت

بر حاکميت خلق و پرچم که اورا به قول خودش به جرم استاد ھاله تا آخرين نفس، نفرين و انزجارش را در برا 

 بدبختی ۀھمچنان رژيم خلق وپرچم را مايۀ ھم.  مزدور نشدن در زندان پلچرخی عذاب کرده بودند، ابراز می کرد

او از گلبدين، کرزی، اشرف غنی، عبدهللا و آن عده .  ی که تا امروز در افغانستان ادامه دارد،  می انگاشتئھا

که زير نام اسالم به نام مجاھد، طالب، داعش و ساير گروه ھای خونريز و تروريست، عمل کرده اند، سخت کسانی 

  .نفرت داشت

استاد مرحوم در ميان رھبران و سر شناسان جھاد در افغانستان به احمد شاه مسعود و بابه مزاری سخت احترام می 

مسعود و مزاری خالِف  .   نفسانی نشدندحرصير ھوا و اين دو چھرۀ جھادی در افغانستان اس: گذاشت و می گفت

پيوسته می . ی به خود واوالد ھای شان به جا نگذاشتندئيک مشت دزدان و خاينان به جز نام نيک، ھيچگونه دارا

بدا به حال آن عده رھبران ُدزد منش که از نام جھاد و رھبری جھاد استفاده سوء کردند و خود را غرق در : گفت

  . ننگين قارونی ساختندزندگی 

گی داشته باشند، نام و نشان آنھا به ميزان ھمان      ستی که به نحوی شايئانسان عمر ابدی ندارد، اما نام انسانھا 

استاد ھاله نيز . کند گيھای شان در دفتر زمان ثبت و کارنامه ھای شان در اذھان نسل ھای آينده تجسم پيدا میستشاي

 در صفحۀ ان نام پر افتخارشوی بود که از خود آثار و کارنامه ھای ارزشمند به جا گذاشته ئ انسانھاسنخاز ھمين 

  .زمان تا مدتھا باقی خواھد ماند

حيث يک آموز گار و برای  دانم و اما فقدان او برای خودم من که نبود استاد مرحوم را ضايعۀ ملی می در حالی 

ی نيست، جز اتحاف دعا به شادی اراه و چاره . قابل جبران می باشدگی، غير شبه حيث ھمکار ھمي" افق"ھفته نامۀ 

گان وبالخصوص خانواده رم شان، فرزندان، دوستان، وابستروح آن مرحومی و استدعای صبر به خانم محت

  .                        مطبوعات

    انا  و انا اليه راجعون

   

  :يادداشت
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، ضمن ابراز تأثر بابت "آزادافغانستان- افغانستان آزاد"پورتال " ھاله"تاد ھمان طوری که حين شنيدن خبر مرگ اس

م تا از اين فرزند رنجديدۀ مردم که حاضر نشد سر يفقدان آن گرامی ياد نگاشته بود، باز ھم خود را موظف می دان

ناگزيريم جان خريد، را به " پلچرخی"زندان سال  ھفت نجردر ازای آن در آستان روسھا و نوکران شان خم نمايد و 

  :باز ھم و به پاس آن رزمندگی سترگ شان بيفزائيم

، صداقت و ايمانداری ايشان داريم، اطمينان داريم که حکم شان در مورد دو تن از "ھاله"که ما از استاد  با شناختی

غانستان استوار ، بر مبنای عدم اطالع شان از واقعيت ھای اف"مزاری"و " احمدشاه مسعود"قاتالن خلق ما يعنی 

" حزب وحدت"بوده است، ورنه در صورتی که ايشان از اوضاع افغانستان و جريانات شھر کابل در ھنگام تقابل 

مطلع می بودند و اين را " احمدشاه مسعود"زير رھبری " شورای نظار-و جمعيت اسالمی" مزاری"زير رھبری 

 بندگی آن کشور را بر گردن داشت و ديگری در ھمه حال ھم می دانستند که يکی با عقد قرار داد با روسھا حلقۀ

واليت جھل " بخوانيد -" رژيم واليت فقيه"مدافع، حامی و مجری سياست ھای تجاوزکارانه، تفرقه افگنانه و مخرب 

بود، به ھيچ صورتی آن دو تن را از جمع ساير جنايتکارانی که با اسالم برخورد ابزاری نموده، با بلند " و ظلم

کشور ما را در پرتگاه سقوط و نابودی قرار داده اند، جدا نکرده به آنھا " اسالم سياسی"دن رايت مندرس کر

  . قايل نمی شدیاحترام

 AA-AAادارۀ پورتال

   

 

 


