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 06/11/2019                        حنیف رهیاب رحیمی 

 بل قدیم کا
 شهر زیبا رد مسیر اتریخ

 یادی از زبرگان کشور 

 نویسنده: پاینده محمد اکبری

 

دنیا گشوده ه شمسی در شهر هرات دیده ب 1316میالدی مطابق 1937داکتر محمد اکرم عثمان به سال 

سیاسی  علومحقوق و  ۀلیسانس خود را در رشتالل کابل و مات ابتدائی و ثانوی را در لیسۀ استقیاست. تعل

دپلوم داکتری خویش را در سال . دست آورده استبه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل هنځی از پو

 .میالدی در رشتۀ "سیانس پولیتیک" از دانشگاه تهران گرفته است1972

تلویزیون افغانستان بوده و زمانی  های ادبی و اجتماعی رادیوـ ها نطاق و نویسندۀ برخی از پروگرام او سال

 .ولیت ریاست هنر و ادبیات آنرا بر عهده داشته استمسؤهم 
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ریخ و حقوق کار کرده. سپس در شعبات مختلف وزارت أول انستیتوت های تؤعلوم افغانستان به عنوان مسمدتی هم در اکادمی 

به پایتخت جمهوری تاجیکستان و بعداً مستشار سفارت حیث قونسل افغانستان در شهر دوشنه امور خارجه خدمت کرده مدتی ب

 ت.تهران بوده اسافغانستان در 

 داکتر اکرم عثمان    

 : عثمان، میتوان ازاکرم از آثار داستانی داکتر 

 چاپ انجمن نویسندگانم1985کنند" سال  وقتی نی ها گل می ،. 

  سسۀ بیهقی کابلؤم، چاپ م1987درز دیوار" سال 

  نشریه های "صریر" چاپ هالند و "زرنگار" چاپ کانادا و همچنان مجله "فردا" چاپ سویدن را  روماِن "کوچۀ ما" که نشر آن

 .آغاز کرده است

 " م ، چاپ کلوب قلم افغانها، در سویدن2003قحط سالی" سال. 

 : و از آثار تحقیقی شان میتوان از

 علوم افغانستانم، چاپ اکادمی 1989نظریۀ فرماسیونی تاریخ" سال  "شیوۀ تولید آسیایی و کتاب 

 "چاپ گستتنر فاکولتۀ حقوق و 1351ـ 1350)تیزس دکتورا( سال تحصیل  کتاب "روابط دیپلوماسی افغانستان و اتحاد شوروی 

 .علوم سیاسی یونیورسیتی تهران

  امید هفته نامه1988کتاب "مقدمه ای بر چگونگی نهضت های مشروطه خواهی" چاپ سال"". 

 چاپ نشریۀ های "صریر" و "امید" یاد کرد 1996خاور زمین" سال  ریخ درأکتاب "چگونگی تحول ت. 

اکرم عثمان به زبان های آلمانی، روسی، سویدنی، ترجمه شده و به نشر رسیده است  های کوتاه داکتر همچنان تعدادی از داستان

 که از برخی از آنها فلم های سینمایی هم ساخته شده است. 

  "دریاب"،  "را قول اس مرد ها"

 و یادش گرامی و جاویدان باد! روحش شاد باد. در دیار غربت چشم از جهان پوشید و به ابدیت پیوست 139۵باالخره در سال 

 ******** **** 
 

 تذکر: 
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