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  ! شود و دفنداکتر اکرم عثمان بايد به کابل منتقل جنازه

  

 

  داکتراکرم عثمان درآخرين سالھای ھجرت درسويدن

 

بلند ادبيات معاصر افغانستان ضايعه بدون ھرگونه ترديد فوت داکتر محمد اکرم عثمان يا کوه 

. فارسی ميباشد – بزرگ و جبران ناپذير برای جامعه فرھنگی ادبی افغانستان و گستره زبان دری

از لحظه وفات شان لحظه به  المناک از ساعتی که شاد روان عثمان دنيای فانی را وداع گفتند،خبر

افسوس  مختلف و جم8ت پر از آه وعناوين  با سوی فرھنگيان،اديبان و دوستداران موصوف

در يکی از ھمين . بسرعت صفحات فسيبوک و تعدادی ازسايت ھای انترنتی را بخود اختصاص داد

» يک و نيم«  اگست ساعت ١٥جنازه مرحومی به روز دوشنبه  که خبری نشر شده است، ھا سايت

 ) Sweden, pingönköJ, rdenåkyrkog straÖ(بعد از ظھر در قبرستان مسلمان ھا واقع 

 .بخاک سپرده ميشود
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در  بجای خاکسپاری در کشور زاده گاھش، فارسی، – اما چرا جنازه کوه بزرگ فرھنگ وادبيات دری

چند صبا از سالھای آخر عمرش را در آنجا  ًبخاک سپرده شود که از جبر روزگار مجبورا جايی

 يعنی جايی ش،زام تمام به ميھن عزيجا دارد که جنازه مرحومی با عزت واحتر ًبناه است؟گذشتاند

 .ھم آرام نه نشست ش ت8ش کرد ودمیاتپر باری فرھنگ و ادبي خاطر انتقال داده شود که يک عمر به

ش را ترک، ھنحوادت ناگوار روزگار مي به استاد خليل K خليلی بنا خورشيدی در دھه شصت ھجری

اما چند سال قبل به . اد پاکستان بخاک سپرده شد در ھمانجا وفات و در اس8م آب-به پاکستان مھاجرو

استاد خليلی از پاکستان به افغانستان منتقل واحترامانه در ]نعش[ھمت جامعه فرھنگی افغانستان، 

 ھمينطور. جوار مرقد ع8مه سيد جمال الدين افغانی به خاک سپرده شد در محوطه پوھنتون کابل

رحوم عبدالرحيم ساربان که در ھنگام مھاجرت در پاکستان بقايای اجساد مرحوم استاد رحيم بخش و م

به خاطر احترام به خدمات بی پايان شان به ھنر موسيقی  فوت ودر ھمانجا بخاک سپرده شده بودند

و ضمن مراسم شاندار  منتقل کشور توسط فرھنگيان افغان از کويته و پشاور پاکستان به کابل

  . شدنددرشھدای صالحين دوباره به خاک سپرده

نظر به شرايط  سياسی  زمانيکه استاد خليلی، استاد رحيم بخش و عبدالرحيم ساربان وفات نمودند، البته

شان به کابل جھت بخاک سپاری مشکل به  امکان حمل جنازه ھای و گاھی ھم بحرانی داخل افغانستان

دھه ھای شصت وھفتاد  بحرانی و نامطلوب سياسی اما حاN شرايط در کابل آن شرايط. نظر ميرسيد

فرھنگ،  به به پاس خدماتی که اکرم عثمانداکترمرحوم   ًخورشيدی نيست، بنا حاN جا دارد که جنازه

با احترام زياد به کابل منتقل و با مراسم شاندار در ساحه پوھنتون کابل   ادب وزبان دری نموده است

تحت پوشش شديد امنيتی  خليل K خليلی، سيد جمال الدين افغانی و مرقد استاد ع8مه و جوار مرقد

 .بخاک سپرده شود

وضعيت مالی تعدادی بسياری از  اما از سوی ديگر، خ8ف تصور بعضی ھا  در داخل افغانستان؛

 امريکای چندان خوب و مطلوب - در کشورھای اروپايی مھاجرين افغان ازجمله بين المللی مھاجرين

ًبنا جا دارد . مطالبه ميکنند پول زياد شرکت ھای ھوايی زه ھا،برای حمل جنا ھمزمان با اين، .نيست

در رأس آن شخصيت وارسته  تا دولت افغانستان و وزارت اط8عات وفرھنگ که خوشبختانه

کشور قرار دارد، منحيث َدين و وجيبه ملی در حصه انتقال جنازه مرحوم عثمان دست   ادبی-فرھنگی

طوريکه در فوق نيز  را از سويدن به کابل انتقال و جنازه مرحومیبه کارشده، با احترام تمام وکمال 

  .سيد جمال الدين افغان بخاک سپرده شود  ع8مه در جوار زيارت مرحوم ذکر گرديد،

* * *  

افغان جرمن آن"ين نيز نظر وپيشنھاد بجا ومعقول ھمکارگرامی خود انجنير نجيب داوری را پورتال 

ولت از طريق امکانات خويش دراين مورد دست بکار شود وجسد آن تائيد نموده ،متنی است تا د

 .مرحوم مغفور را به کابل منتقل و دين فرھنگی خود را در برابر فرھنگيان نخبه کشور بجا آورد

  


