داکتر اکرم عثمان ،آگاه تابو شکن
یادآوری:
آن گ::ون::ه ک::ه م::ی دان::یم٫٫ ،ک::لوب ق::لم اف::غان ،،در اس::تاک::هول::م ،س::وی::دن را آق::ای اک::رم
ع ::ثمان و ی ::اران ::ش در س ::ال  ،۱۹۹۷ای ::جاد و ب ::ه گ ::فت ٔه خ ::ود ش ::ان ب ::ه ق ::لم  ٫٫اق ::تدا،،
نمودند.
ای:ن ام:ر ،پ:س از ن:یم ده:ه گ:ذش:ت از آن  ٫٫ک:وچ  ،،ب:زرگ ک:ه در س:ال  ،۱۹۹۲ت:ن ک:شور
را در چاه ویل بحران فرو برد ،سر و صورت گرفت.
از ه::مان آغ::از ارزش ه::ای م::ندرج در اع::الم::ی ٔه ح::قوق بش::ر ک::ه ش::اه ف::ردش ت::اک::ید ب::ر
م:ردم:ساالری ی:ا دم:وک:راس:ی ،آزادی و ع:دال:ت اج:تماع:ی م:ی ب:اش:د ،ق:طب ن:مای ک:ردار
این ساختار را می ساخت.
م:ن خ:ود ب:ا ش:ناخ:تی ک:ه از دهٔ :ه  ،۱۹۶۰ب:ا آق:ای ع:ثمان داش:تم ،زی:ر ای:ن س:قف ف:ره:نگی
قرار گرفتم.
خ:وب ی:ادم هس:ت ک:ه ب:ه م:ناس:بت ف:را رس:ی س:ال:گردش و ه:م ق:در دان:ی از ب:ان:و ح:میرا
نگهت دستگیر زاده ،در کنار دیگر شرکت کننده گان ،قرار گرفتم.
ه:مکاری ق:لمی ام از ه:مان ش:ماره ه:ای اول نش:ری:ه  ٫٫ف:ردا  ،،آغ:از ش:د .آن گ:اه:ی ک:ه
به جال جهانی آگاهی ،یا نت فراز آمدند ،سیاه مشق هایم را اجازه نشر می دادند.
چ:ندی پ:یش درس:ت در ه:مان لح:ظه ه:ای:ی م:رگ اق:ای داک:تر ع:ثمان ،ب:حثی ب:ه راه اف:تاد
ک:ه ب:رای خ:اکس:پاری ،م:حفلی ی:ادی ه:م ص:ورت ب:گیرد .م:ن در ی:کی از ب:خش ه:ای:ی ک:ه
ای::ن گ::فت و گ::و ب::ه م::یان آم::د و در آن آق::ای::ان ح::مزه واع::ظی و ع::ارف ف::رم::ان در ک::نار
دیگران شرکت داشتنت ،به صورت روشن دیدم را چنین بیان داشتم:
ب::ه ب::اورم در ای::ن لح::ظه ه::ای ان::دوه ب::ار ک::ه خ::ان::واده و دوس::تان::ش غ::رق در غ::م ان::د و
زم:ان:ی ک:می ب:رای ای:ن ی:ادب:ود ،وج:ود دارد ،ب:ه ت:ر هس:ت پ:س از گ:ذش:ت چ:ند م:اه:ی ای:ن
ک ::ار ص ::ورت ب ::گیرد ،ت ::ا ه ::م آرام ::ش نس ::بی ب ::ه خ ::ان ::ه اش ب ::از گ ::ردد و ه ::م ارادت ::مندان
فرصت بیان را داشته باشند.
از ای:ن رو ،در م:یدان ان:دی:شه ی:ی  ٫٫ف:ردا  ،،در ج:ال ج:هان:ی آگ:اه:ی ،دس:ت ان:در ک:اران
 ٫٫ق::لم اف::غان::ان ،،آع::الن::ی را نش::ر و روز پنج::م م::اه ن::وام::بر را ب::رای ای::ن ام::ر ،ت::عین
نمودند.
م ::ن ه ::مان لح ::ظه ،ب ::ر آن ش ::دم ک ::ه ب ::ا وج ::ود س ::رم ::ای س ::ختی ک ::ه ت ::ن س ::وی ::دن را در
چنگالش می فشارد ،به این گرد همآیی شرکت نمایم.
از ای::ن رو ،م::ن روز چ::ارم م::اه ن::وام::بر ،ب::ه شه::ر اس::تاک::هول::م پ::رواز ن::مودم و ب::ا ت::وافق
پ::یشین ب::ا آق::ای اب::راه::یم ص::اف::ی ،دوس::ت  ٫٫چه::ره ن::مای::ی  ،،ام ،ک::ه ن::زد آن::ان ات::راق

ن:مای:م ،آق:ای م:حسن ن:یکو م:نش ،ی:کی از دوس:تان ای:ران:ی اش ،م:ن را از م:یدان ه:وای:ی
سوار بر موترش نمود و راهی خان ٔه ساپی شدیم.
در ج::ری::ان راه ،س::ینه ه::ای ام::اس::یدهٔ م::ا ،ک::ه ب::ه دی::دگ::اه ه::ای چ::پ ،تعلق داش::تیم ب::از
گ::ردی::د و ب::ر ع::مر رف::ته ،حس::رت خ::وردی::م و ب::ر آن::ان::ی ک::ه راه ک::ژ و ب::ی راه را ن::شان م::ا
داده ب:ودن:د ،ن:گاه ن:و ان:داخ:تیم .ه:مین زم:ان ک:وت:اه ،ک:اف:ی ب:ود ک:ه اول:ین خش:ت ب:نای
درک همدیگر بر زمین دوستی ها گذاشته شود.
از ای:ن رو ،در روز پنج:م م:اه ن:وام:بر ،م:ن ،دی:د ک:وت:اه:ی را ک:ه در زی:ر م:ی خ:وان:ید ،ب:ه
او و بازمانده گانش ،تقدیم داشتم.
در پ::ای::ان ای::ن را ب::ای::د ب::ه ص::ورت روش::ن ب::نگارم ک::ه در روش::ن ن::گه داش::نت م::شعل ٫٫
ک:لوب ق:لم اف:غان:ان ،،اق:ای:ان رح:یم و ف:تاح غ:فوری ،ای:ن ب:رادران ب:ا ف:ره:نگ ،از ج:ان و ت:ن
م:ای:ه گ:ذارده ان:د .م:ن ب:ه ای:ن ب:اورم ک:ه آن:ان ای:ن ارث:یه ش:ایس:ته را ب:ه ص:ورت ب:ابس:ته
نگه داشته و به اوج های بلند فرهنگی فراز می آورند.
تا باد چنین بادا !

***
نگاهی به دور

م ""ن در ده ""ه ش ""صت ،س ""دهٔ بیس ""ت ،در دان ""شکده ح ""قوق و ع ""لوم س ""یاس ""ی
دانشگاه کابل ،درس می خواندم.
ت"ا ج"ای"ی ک"ه ی"ادم هس"ت ،در ه"مان ج"ا ب"ود ک"ه ب"ا داک"تر اک"رم ع"ثمان ،ش"بی
در ج" ""ری" ""ان آم" ""اده گ" ""ی اع" ""تراض م" ""حصالن دان" ""شگاه ،در خ" ""ان" ""ه اش ،در
شه ""ر ن ""و ک ""ه ه ""مه ب ""ا ش ""ور و ه ""یجان ع ""الق ""مندی ب ""ه ن ""وآوری ،ش ""عار ه ""ا و
پ"رچ"م ه"ای پ"رخ"اش"گون"ه ی"ی را ک"ه خ"ود او در ن"وش"ت ن"ثر آن ه"ا ،ن"قش م"هم
را داش""ت ،آش""نا ش""دم .ای""ن ش""ب آش""نای""ی ،روز ه""ای روش""ن ه""میاری را ب""ه
همراه داشت.
ای ""ن زم ""ان ""ی ب ""ود ک ""ه ه ""نوز ج ""نبش م ""حصالن در چ ""نگال گ ""روه ه ""ای چ ""پ و
راس ""ت ک ""ه ب ""عد ه ""ا دان ""شگاه و ت ""مام م ""یدان س ""یاس ""ت را اش ""غال ن ""مودن ""د،
نیافتاده بود و به صورت آزاد عمل می کرد.
ای""ن ده""ه ک""ه م""عروف ب""ه ده " ٔه دم""وک""راس""ی هس""ت ،ف""ضای ب""از س""یاس""ی را
رق" ""م زد .ای" ""ن ام" ""ر درس" ""ت پ" ""س از آن ک" ""ه داوود ،در س" ""ال  ،۱۹۵۲در ی" ""ک

ک ""ودت ""ای خ ""زن ""ده ،ج ""ای ش ""اه مح ""مود ،ص ""دراع ""ظم ن ""و خ ""واه را گ ""رف ""ت و ب ""ا
س""رپ""نجه ه""ای آه""نی در درازای ی""ک ده""ه ،س""ای""ه ت""یره اش را ب""ر ت""ار و پ""ود
بافت اجتماعی ـ سیاسی کشور ،گستراند ،صورت گرفت.
ای""ن درب ن""و ،ب""ار دی""گر ب""ا ق""ان""ون اس""اس""ی ج""دی""د ،۱۹۶۵ ،ب""ه روی ک""شور ب""ه وی""ژه
دانشگاه کابل ،باز گردید و اثرش بر حال و وضع کشور ،احساس شد.
ب"ا ان"دوه ک"ه آگ"اه"ان م"ا ،ب"ا س"رع"ت ب"ه دو ق"طب چ"پ و راس"ت ،ت"قسیم ش"دن"د و ن"طفهٔ
بحران بعدی ،بر زمین دگرگونی ها سیاسی کشت گردید.
انحراف اندیشه یی

ی ""کی از خ ""روار انح ""راف و ب ""یراه ""ه ی ""ی ک ""ه م ""ی ت ""وان آن را مش ""ت ن ""مون ""ه
خروار دانست چنین بود :
خ " ""وب ی " ""ادم هس " ""ت ک " ""ه در ی " ""کی از ش " ""ماره ه " ""ای خ " ""لق ،نش " ""ری " " ٔه ج " ""میعت
دم ""وک ""رات ""یک خ ""لق ،ه ""نوز ح ""زب دم ""وک ""رات ""یک خ ""لق اف ""غانس ""تان نش ""ده ب ""ود،
دس""تگیر پ""نجشیری ،ان""دی""شه پ""رداز ! ،ای""ن س""اخ""تار ،گ""وی""ا در خ""ط تح""لیل
جامعه شناسانه ،کشور را یک نظام فیودالی خواند.
ه " ""مین انح " ""راف ب " ""ه ب " ""اورم ،ذه " ""نیت ب " ""خش زی " ""اد ع " ""ضوان آن س " ""اخ " ""تار و
ه"واداران"ش را ش"کل داد .ب"ا ان"دوه ک"ه ب"رخ"ی از ب"ازم"ان"ده گ"ان ای"ن س"اخ"تار
ک"ه اک"نون ب"ه ج"زی"ره ه"ا گ"ون"ه گ"ون ت"قسیم ش"ده ان"د ،ه"نوز ه"م دارای ه"مان
باور کاذب اند.
ای ""ن آش ""نای ""ی ،ب ""ا ه ""مه ف ""راز و ن ""شیب ه ""ای ک ""ه ک ""شور را در چ ""نگال ه ""ای
ش""ان ،فش""ردن""د ،ادام""ه داش""ت .اوج ای""ن ک""ار زم""ان""ی ن""شان""ی م""ی گ""ردد ک""ه
او پ ""س از ک ""ودت ""ای داوود ،ری ""یس نش ""رات وزارت اط ""الع ""ات و ک ""لتور ،م ""قرر
گ"ردی"د .در آن زم"ان ،م"ن در روزن"ام" ٔه ان"یس ب"ه ک"ار ت"رج"مه ـ چ"ون ب"ر آزادی
ب"یان ل"گام زده ش"ده ب"ود ـ م"ی پ"رداخ"تم .م"ن از آن روزی ک"ه ای"ن ک"ودت"ا ،ب"ر
ت""ار و پ""ود ج""ام""عه ،مس""لط ش""دـ در ح""ال""ی ک""ه در مج""ل ٔه ژون""دون ،پ""س از ی""ک
ده ""ه آم ""وزگ ""اری در م ""کتب ه ""ای والی ""ت ه ""ای گ ""ون ""ه گ ""ون ،ت ""ازه آم ""ده ب ""ودم و

م"زهٔ آزادی ن"وش"ت و گ"فت را در ک"ام"م م"زه م"زه م"ی ن"مودم ،دس"ت از ن"وش"نت
کشیدم و به خانگاه یا خانقای ترجمه خزیدم.
تاوان یک بیان
ب ""عد ،ک ""ودت ""ای ث ""ور ،و آن چ ""ی  ٫٫م ""رح ""له ن ""وی ""ن و ت ""کام ""لی  ،،خ ""وان ""دن ""ش،
خ"وب ی"ادم هس"ت ک"ه ی"کی از ن"وش"ته ه"ای"ش زی"ر ن"ام  ٫٫دراک"وال و ه"مزادش
 ،،ک""ه ه""نگام م""دی""رت اس""د کش""تمند ،در ح""قیقت ان""قالب ث""ور ،نش""ری" ٔه وزارت
اط"الع"ات و ک"لتور نش"ر ش"د ،غ"وغ"ای"ی را در درون ح"دخ"ا ،از س"وی پ"یروان
ت"ره ک"ی ،ب"رپ"ا ن"مود .۱۹۸۰ .آن"ان چ"نین ت"عبیر ن"موده ب"ودن"د ک"ه ای"ن دراک"وال،
ه ""مان ""ا ت ""ره ک ""ی و ه ""مزادش ح ""فیظ اهلل ،ام ""ین م ""ی ب ""اش ""د .ه ""مان ش ""ماره
گردآورده شد و اسد ،از کار برکنار.
چ ""ندی ن ""گذش ""ته ب ""ود ک ""ه خ ""بر ب ""ه گ ""لول ""ه بس ""تنش ،ف ""ضای ف ""ره ""نگی ت ""یره ی ""ی
کشور را سنگین تر ساخت.

انجمن نویسنده گان افغانستان
ب"عد ه"ا ه"نگام"ی ک"ه ری"یس انج"من ن"وی"سنده گ"ان اف"غانس"تان ب"رگ"زی"ده ش"د،
چ""ون م""ن ع""ضو آن س""اخ""تار ب""ودم ،در ش""ب ه""ای ن""قد ادب""ی ،ح""ضورش را
بیش تر حس می نمودم.
در ه ""مین دوران ب ""ود ک ""ه دو ت ""ا س ""ه ک ""تاب ،ک ""ه م ""ن آن ه ""ا را از داس ""تان
ه ""ای ک ""وت ""اه ه ""ند ،چ ""ین و ج ""اپ ""ان از زب ""ان ان ""گیسی ب ""ه پ ""ارس ""ی ب ""رگ ""ردان ""ی
ن"موده ب"ودم ،ام"کان نش"ر ی"اف"تند .ب"ا ان"دوه ک"ه دو ت"ا ک"ه در ش"عب ٔه ص"حاف"ی
م""طبع ٔه دول""تی ،آخ""ری""ن م""رح""له ک""ار نش""ر ش""ان را از س""ر م""ی گ""ذارن""دن""د ،ب""ا
ورود م""جاه""دان ،۱۹۹۲ ،در ش""عله ه""ای آت""شی س""وخ""ت ک""ه ب""ر دل ک""ارگ""اه
نشراتی از سوی آنان برای پاکسازی اثر های کفر ،افروخته شده بود.
ب ""عد آن ک ""وچ ب ""زرگ ،س ""قف  ٫٫ک ""لوب ق ""لم اف ""غان ،،ک ""ه او ب ""نیادش را در
زم""ین ب""یگان""ه ،ام""ا ،آزاد گ""ذاش""ت ،پ""یون""د م""ا را ت""وان ادام""ه داد .در ای""ن ج""ا
در خ ""ط م ""ناس ""بت ه ""ای ف ""ره ""نگی ،ب ""رخ ""ی ن ""وش ""ته ه ""ای ""م در ف ""ردا نش ""ر م ""ی
ش ""دن ""د .ب ""رپ ""ای ""ی ب ""رخ گ ""رده ""مآی ""ی ف ""ره ""نگی ،ام ""کان دی ""دار را ب ""ا او ب ""رای ""م
میسر می ساخت که من از حضورش فیض می بردم.
زی ""ر س ""قف ه ""مین ب ""نیاد هس ""ت ک ""ه ام ""روز ،م ""ا گ ""رد ه ""م آم ""ده ای ""م و ی ""ادواره
اش را مرور می نماییم.
تابو شکنی

در ه ""نگام ""ی ک ""ه ک ""رس ""ی ب ""خش ت ""اری ""خ را در اک ""ادم ""ی ع ""لوم ب ""ه دس ""ت آورد،
ن ""گاه ن ""وی ب ""ه رخ ""داد ه ""ای ت ""اری ""خی ن ""مود .در ه ""مین ج ""ا ب ""ود ک ""ه ب ""ه م ""سال ""ه
س"اخ"تار اج"تماع"ی ـ اق"تصادی ک"شور پ"رداخ"ت و ب"ه م"سال"ه ش"کلبندی ه"ای
تاریخی از آن میان  ٫٫فیودالیزم  ،،نگاه نو و تابو شکنانه یی نمود.
ای"ن داک"تر اک"رم ع"ثمان ب"ود ک"ه ب"ه وس"یل ٔه ن"یروم"ند دی"دگ"اه ن"و و پُ"ر ن"قدش،
ب"رج و ب"اوری دی"د س"نگوارهٔ ل"نین و س"تال"ینباوری را م"ی ک"وب"د و در ج"ری"ان
تابو شکنی ،آن را ویران می نماید.

م ""ن آن گ ""اه ک ""ه پ ""س از  ،۱۹۹۹دب ""یر ف ""صلنام" " ٔه روش ""نی ،نش ""ری ""ه ک ""ان ""ون
روش""نگران اف""غانس""تان در ج""رم""نی ،ب""رگ""زی""ده ش""دم ،ب""ا ف""راز ج""دی""دی ب""رای
روش ""ن ش ""دن ب ""ی پ ""ای ""ه گ ""ی آن ای ""دی ""ول ""وژی ک ""ه ب ""ه ب ""اور خ ""ود م ""ارک ""س ٫٫
آگ ""اه ""ی ک ""اذب  ،،م ""ی ب ""اش ""د ،ام ""ا روس ""ان م ""ا را از آگ ""اه ""ی ب ""ه آن مح ""روم
ساخته بودند ،به نشر مساله هایی در راستای روشنگری دست زدم.
چ""ون ای""ن م""سال""ه در خ""ط ت""اب""و ش""کنی ب""اوره""ای ای""دی""ول""وژی زده ل""نینباوری
ع ""ضوان درون ک ""ان ""ون و م ""خال ""فان ب ""یرون از آن در ط ""یف چ ""پ ،س ""یر م ""ی
ن""مود ،آن""ان ب""رای م""خال""فت ،ب""ه ای""ن ک""ار ،ص""ف ه""ای ش""ان را ب""ا ه""م فش""رده
ساختند.
در ه ""مین ج ""ا ،اک ""رم ع ""ثمان ،دس ""ت ی ""اری ب ""ه س ""وی روش ""نی دراز ن ""مود و
ن"وش"ته ه"ای"ی را ب"رای نش"ر ب"ه م"ن س"پرد ک"ه در ی"کی از آن ه"ا ب"ه ٫٫ش"یوهٔ
تولید آسیایی ،،پرداخته بود.
پ"رس"ش اس"اس"ی در ای"ن م"ورد چ"نین رخ م"ی ن"مای"د  :آی"ا س"اخ"تار ف"یودال"ی
ـ آن گ""ون""ه ک""ه م""ارک""س و ان""گلس ،آن ه""م در چ""ارچ""وب ت""نگ و خ""شک تَ" َعیین
ت" ""اری" ""خی ،در ک" ""شور ه" ""ای پیش" ""رف" ""ته س" ""رم" ""ای" ""ه داری در غ" ""رب اروپ" ""ا ـ ب" ""ه
بررسی گرفته بودند ،در جامع ٔه ما وجود داشته است و دارد؟
ای""ن را ب""ای""د ه""مین ج""ا ب""ه روش""نی گ""فت ک""ه ای""ن دی""دگ""اه ه""ا ک""ه ب""ر خ""ط ن""گاه
خ ""شک اق ""تصادی ""ی س ""یر م ""ی ن ""مای ""د ،ک ""ه ب ""ا م ""ارک ""س ج ""وان و ان ""دی ""شه گ ""ر
ف " ""لسفی اش ب " ""یگان " ""ه ب " ""وده و ب " ""عد ه " ""ا در س " ""ر پ " ""یری ،و آن ه " ""م در ی " ""ک
چارچوب سیاسی بیان گردید ،همان زمان مورد نقد قرار گرفت.
نگاه دیگری

در ک" ""نار دی" ""گر ن" ""وی" ""سنده گ" ""ان روش" ""نگر ک" ""ه ب" ""رای ف" ""صلنام" ""ه روش" ""نی م" ""ی
ن ""وش ""تند ،آق ""ای اک ""رم ع ""ثمان ،در ن ""وش ""ه ی ""ی زی ""ر ع ""نوان چ ""گون ""گی ت ""حول
ت""اری""خ در خ""اورم""یان""ه ب""ا دل""یل ه""ای ن""یروم""ندی ای""ن ام""ر را ری""شه ی""اب""ی م""ی
ن ""مای ""د و آن را ب ""یراه ""ه ی ""ی ب ""سیار دردن ""اک ب ""رای ه ""مه م ""ی ن ""مای ""ند .ری ""شهٔ

اس""تدالل ای""ن اس""ت ک""ه اگ""ر م""ارک""س و ان""گلس ب""اور ب""ه ع""موم""ی س""ازی ی""ا
ت""عمیم ص""ورت""بندی ه""ای اق""تصادی ـ اج""تماع""ی در ک""شور ه""ای رش""د ی""اف""تهٔ
س ""رم ""ای ""ه داری اروپ ""ای غ ""رب ""ی ،ب ""ر ه ""مه ک ""شور ه ""ا م ""ی داش ""تند ،چ ""را از
م ""فهوم و اص ""طالح ش ""یوهٔ ت ""ول ""ید آس ""یای ""ی ـ م ""ی ت ""وان آن را در ق ""اره ه ""ای
دیگر هم در نظر داشت ـ سخن زده اند؟
اک ""رم ع ""ثمان در زم ""ینه م ""ی ن ""ویس ""د... ٫٫ ،م ""ای ""لم ب ""ه ای ""ن پ ""رس ""ش ب ""پردازم.
ای""ن ام""ر ،ش""کل گ""یری ن""ظام ه""ای ق""ال""بی و دس""توری در ب""ارهٔ ت""اری""خ اس""ت
ک""ه زی""ر س""ای " ٔه اس""تبداد اس""تال""ین ق""ای""م ش""د .رف""ته رف""ته ای""ن ام""ر ب""ه گ""رای""ش
غ ""ال ""ب ن ""گرش ت ""اری ""خی در ج ""ری ""ان ه ""ای چ ""پ م ""نطقه ،ـ از آن م ""یان م ""ا ـ
مبدل گشت،،.
او ری"ش ٔه ای"ن م"سال"ه را ب"ه ک"تاب م"تری"ال"یزم دی"ال"کتیک اث"ر اس"تال"ین م"ی ب"یند
ک ""ه در آن ،او ن ""ظری" " ٔه رش ""د پ ""نج پ ""له ی ""ی ت ""اری ""خ را ب ""ر ت ""مام ج ""وام ""ع ت ""عمیم
ب"خشید .ای"ن ام"ر ح"تا خ"ط دی"د ب"یراه را از ان"دی"شه ه"ای م"ارک"س و ان"گلس
بیش تر گشود.
آن دو ،در آخ""ری""ن ی""ادداش""ت ه""ای ش""ان در ای""ن م""ورد ب""ه ای""ن ن""تیجه دس""ت
ی ""اف ""تند …٫ ٫،ن ""بای ""د اس ""باب و ع ""لل ت ""حول و ت ""کام ""ل ج ""وام ""ع را در غ ""رب،
ب"خصوص اروپ"ای غ"رب"ی ،م"و ب"ه م"و ب"ر ج"وام"ع ش"رق ق"اب"ل ت"طبیق دانس"ت و
از تفاوت های بارز آن چشم پوشید.،،.
م""ارک""س ،ب""ا خ""وان""دن ی""ادداش""ت ه""ای ب""رن""یه ط""بیب وی""ژهٔ اورن""گ زی""ب ،ش""اه
ه"ند ،ب"ه دی"دگ"اه ه"ای دی"گری دس"ت ی"اف"ت .ای"ن ط"بیب ب"ه م"دت دوازده س"ال
در هند به سر برد و با تار و پود این همبود پیچیده آشنا شد.
او در پ"ای"ان چ"نین ن"وش"ت ٫٫ ،ش"رق و غ"رب در ت"کام"ل ت"اری"خی خ"ود از راه
ه"ای ج"داگ"ان"ه ی"ی رف"ته ان"د و اش"کال و اح"کام ک"لی ک"ه از ب"ررس"ی س"ازم"ان
ه"ا ح"کوم"تی و ج"وام"ع ی"ون"ان و روم ف"یودال"ی ب"ه دس"ت م"ی آی"د ،ق"اب"ل ت"طبیق
با مشرق زمین نیست.،،.

ای ""ن ام ""ر را پ ""روفیس ""ر وارگ ""ای روس ""ی ن ""یز ب ""یان داش ""ت و ب ""ر ض ""د ن ""ظری ""ه
ه"ای تح"میلی اس"تال"ین ق"یام ن"مود .ام"ا ،س"ای" ٔه ف"رم"ان ه"ای م"رگ"بار اس"تال"ین
و ح ""ضور ج ""ای ""گاه ه ""ای ک ""ار اج ""باری ک ""ه س ""ول ""ژنس ""تین آن را ٫٫ج ""زی ""ره
ه" ""ای گ" ""والک ،،م" ""ی ن" ""ام" ""ید و در آن ب" ""یش از ده م" ""لیون ان" ""سان ب" ""ه ش" ""مول
ی ""اران ن ""زدک ل ""نین ،در س ""رم ""ای س ""ای ""بری ""ا ،ج ""ان دادن ""د ،در س ""یاه چ ""ال ""ش
ب ""لعید .ای ""ن ام ""ر ت ""ا ب ""ه ق ""درت رس ""یدن گ ""رب ""اچ ""ف در روس ""یه ،ج ""ز س ""یاس ""ت
رسمی دولت شوروی باقی ماند،،.
ب""ه ب""اور اک""رم ع""ثمان ٫٫ ،ای""ن ام""ر س""بب ش""د ت""ا در ای""ن ج""ا ب""ه دن""بال پ""نج
دورهٔ ت"اری"خی ب"ا ف"تیله و چ"راغ ب"ه م"حض ی"اف"نت ع"ده ی"ی ب"رده ،چ"ه خ"ان"گی
و چ"ه درب"اری ب"ا چ"ند کش"تگر چ"ه وابس"ته و چ"ه ن"اوابس"ته ،ف"ورا آن ه"ا را ب"ا
همان دوره های تاریخی قالب زده اند،،.
س ""پس او ب ""ا ب ""ررس ""ی ژرف ن ""شان م ""ی ده ""د ک ""ه ص ""ورت ""بندی اق ""تصادی ـ
اج""تماع""یی ب""ه آن گ""ون""ه ک""ه م""ارک""س و ان""گلس در اروپ""ای غ""رب""ی ـ ب""ه وی""ژه
ی"ون"ان و روم ـ ن"شان"ی ن"موده ب"ودن"د ،ب"ه ه"یچ ص"ورت در س"رزم"ین ه"ای دی"گر
ب"ه وی"ژه م"نطق ٔه م"ا م"ان"ند :ه"ند ،ای"ران و آس"یای م"رک"زی ،دی"ده نش"ده اس"ت.
ب ""ا آن ک ""ه در س ""ده ه ""ای م ""یان " ٔه ع ""یسای ""ی در اث ""ر ه ""جوم ه ""ا و ل ""شکر ک ""شی
ه"ا ،اس"یران"ی ب"ه ش"کل غ"الم و ب"رده گ"رف"تار و ف"راه"م م"ی آی"ند ،ام"ا ،ب"ه ه"یچ
صورت این دوره را نمی توان دوران برده گی خواند.
اک"رم ع"ثمان ب"ه روش"نی م"ی گ"وی"د ،دی"دگ"اه ه"ای اح"سان ط"بری زی"ر  ٫٫ج"و
اج"باری ح"اک"م ب"ر م"حیط ع"لمی ات"حادش"وروی س"اب"ق ،،ب"ا آن ک"ه خ"ود ب"اور
دی"گری داش"ته اس"ت ،ش"کل گ"رف"ت و در ه"مان خ"ط س"یر ن"مودن"د .ام"ا ،ب"عد
ه " ""ا در اث " ""ر ه " ""ای دی " ""گرش ،آن گ " ""اه ک " ""ه ف " ""ضای س " ""نگین اس " ""تبداد ت " ""فکر
استالین پایان می یابد ،به ارزیابی دیگری دست می زند.
ب"ه ب"اورم ای"ن دی"دگ"اه ه"ای ط"بری ب"خش زی"اد ذه"نیت ه"ای چ"پ را در ای"ران
و اف"غانس"تان ،ـ از آن م"یان ح"زب دم"وک"رات"یک اف"غانس"تان ـ ب"ه ه"مین س"و

رن""گ ب""خشید .م""ن در ح""قیقت ان""قالب ث""ور ،ارگ""ان نش""رات""ی ح""دخ""ا ،ش""اه""د
درگ""یری م""ساب""ق ٔه آت""شین ،م""یان ن""وی""سنده گ""ان آن نش""ری""ه ،ب""ر س""ر ای""ن ک""ه
ک ""ی ت ""وان ب ""یش ت ""ر ب ""رای ت ""قلید از ط ""بری دارد ،ب ""وده ام .ب ""رخ ""ی از آن ""ان
ه""مین اک""نون در م""قام ه""ای ب""لند دول""تی ب""ر س""ر ای""ن ک""ه ک""دام ت""وان ب""یان ب""ر
ت""ر س""یاس""ت ج""اری را ک""ه ب""وی ت""ند و ق""ی آور ب""رت""ری ق""وم""ی ـ زب""ان""ی ،را در
ک""شوری ک""ه  ۴۸ق""وم و زب""ان در آن وج""ود دارن""د ،ب""یرون م""ی زن""د ،در ه""مان
مسابقه دست به گریبان اند.
زمین و آب ،نقش تعینگر

در ب" ""خش ب" ""حث ف" ""یودال" ""یزم در ک" ""شور و ح" ""تا م" ""نطق ٔه م" ""ا ،اک" ""رم ع" ""ثمان دو
ع ""نصر زم ""ین و آب را ب ""ه م ""یان ک ""شید .او ب ""ه ای ""ن ب ""اور دس ""ت ی ""اف ""ت٫٫،
ب"یکران"ی زم"ین و کمبود ب"ه ش"دت آب ،ح"ال و وض"ع اج"تماع"ی ای"ن ب"خش را
شکل داده اند.
س " ""رزم " ""ین ه " ""ند ،چ " ""ین و م " ""صر ب " ""رای س " ""ام " ""ان دادن ک " ""ار آب و آب " ""یاری،
س""اخ""تار ه""ا ع""ظیمی را ب""ه راه ان""داخ""تند .ای""ن ام""ر در گ""وه""رش ب""ا وض""ع و
ح""ال اروپ""ای غ""رب""ی ک""ه دارای آب ف""راوان اس""ت ،ب""ه ش""دت ف""رق م""ی ن""مای""د.
از ای""ن رو ص""ورت""بندی ف""یودال""ی در ای""ن س""رزم""ینها ن""می ت""وانس""ته ک""ه ش""کل
بگیرد.
مالکیت ،رخ دیگر

ع""نصر دی""گر ب""ه ب""اور اک""رم ع""ثمان ،وج""ود م""ال""کیت ب""ر زم""ین اس""ت .از ای""ن
رو کش ""ت در ای ""ن ج ""ا را ب ""ا آب ""یاری س ""اخ ""تگی و م ""صنوع ""ی س ""ر و س ""ام ""ان
دادن"د .ک"ار ای"ن م"سال"ه م"هم ،در آغ"از ب"ه دوش ه"مبود ه"ای ک"وچ"ک ب"ود ام"ا،
خ ""رد ،ای ""ن ک ""ار ب ""زرگ ب ""یرون ش ""ده و ب ""ه
س ""پس از ت ""وان ای ""ن ه ""مبوده ""ای ُ"
ح ""کوم ""ت ه ""ای م ""رک ""زی ب ""ا دس ""تگاه ه ""ای ع ""ظیم و غ ""ول پ ""یکر ،ک ""ه ای ""ن ام ""ر
اس ""تبداد خ ""شنی را ب ""ه م ""یان آورد ،ت ""علق گ ""رف ""ت .ای ""ن هس ""ت راز و ری ""شهٔ
مسال ٔه استبداد سنگین و خشن در این بخش،،.

ن ""کته م ""هم و اس ""اس ""ی دی ""گر ،ه ""مان ""ا م ""سال ""ه م ""لکیت م ""ی ب ""اش ""د .در ک ""شور
ه""ای اروپ""ای""ی ،ب""اف""ت ق""درت در ه""مین چ""ارچ""وب چ""نان ش""کل گ""رف""ته ب""ود ک""ه
زم ""ام ""دار ی ""ک ک ""شور و ح ""تا ش ""اه ""نشاه پُ ""رق ""درت ن ""می ت ""وانس ""ته هس ""ت ت ""ا
ه" ""نگام َغ" " َ
"ضب و خ" ""شم ب" ""ر دی" ""گران ،ک" ""سی را ب" ""ا اش" ""ارهٔ ی" ""ک دس" ""ت ،از
م"لکیت ب"ر دارای"ی اش ـ زم"ین و دی"گر و دی"گر ـ مح"روم ن"مای"د ،در ح"ال"ی ک"ه
در ای ""ن ح ""وزه ت ""مام هس ""تی ی ""ک ف ""رد م ""ال ""ک ،ب ""ه گ ""فت ٔه ع ""ثمان٫٫ ،در م ""یان
دول" ""بش ق" ""رار داش" ""ت ،،ک" ""سی ک" ""ه ی" ""ک روز پ" ""یش دارای م" ""لک و زم" ""ین ب" ""ی
ب""یکران ب""ود ،ف""ردای""ش در اث""ر آوای ن""ا م""واف""ق ه""مین دو ل""ب ،ب""ه گ""دای ژن""ده
یی ـ آن هم در صورتی که سرش را از دست نمی داد ـ بدل می شد.
ای"ن را م"ی ت"وان اوج اس"تبداد آس"یای"ی ب"ه ص"ورت روش"ن خ"وان"د .ای"ن واژه
گ""ان اس""تبداد آس""یای""ی را م""ی ت""وان در م""ورد ت""مام ک""شور ه""ای""ی ک""ه در ب""ند
ای"ن گ"ون"ه م"ناس"بت ه"ای اق"تصادی ـ اج"تماع"ی ،ق"رار داش"تند ،ب"ه ک"ار ب"رد.
ح""ضور وحش""تناک ای""ن ام""ر ب""یش ت""ر در آس""یا ب""ود ،و از ه""مین رو ب""ر واژهٔ
آسیایی تاکید زیاد صورت گرفت.
این دیدگاه و واکنش تند
ام"ا ،نش"ر ه"مین دی"دگ"اه ک"اف"ی ب"ود ت"ا ب"اورم"ندان ب"ه م"ارکس"باوری روس"ی را
ک ""ه ه ""مان ل ""نینباوری م ""ی ب ""اش ""د ،در درون و ب ""یرون ک ""ان ""ون ب ""ه ش ""دت ت ""کان
ب""ده""د و در ص""دد آن ب""رآی""ند ت""ا ت""مام ت""وپ""خان " ٔه ت""وان ش""ان را ب""رای وی""ران""ی
ب ""رج و ب ""اوری دی ""دگ ""اه ه ""ای روش ""نگری و ب ""ه وی ""ژه ف ""صلنام " ٔه روش ""نی ،ک ""ه
بازتابگر این دیدگاه های بود ،به کار ببرند.
آن"ان در پ"ای"ان روز ب"ه ای"ن ام"ر ،ب"ا ی"اری خ"ودی"ان در ک"ان"ون ،م"وف"ق ش"دن"د
و چراغ این حرکت را با پُف توطیه خاموش نمودند.
اکرم عثمان با دید نو
اک" ""رم ع" ""ثمان پ" ""س از رس" ""یدن ب" ""ه دن" ""یای آزاد ،ان" ""دی" ""شه ه" ""ای" ""یش را ک" ""ه در
ب""خش زی""ادش خ""ود ش""اه""د ع""ینی ب""ود ،در ن""اول  ٫٫ک""وچ""ه م""ا  ،،ک""ه آی""نه

ت ""مام ن ""مای ده ""ه ه ""ای اخ ""یر ک ""شور م ""ی ب ""اش ""د ،ب ""از ت ""اب داد و ب ""ه دس ""ت
نشر سپرد.
ای"ن ام"ر ب"از ه"م ت"وپ"خان" ٔه ف"حش و دش"نام گ"وی"ی ،ب"اورم"ندان دی"روز ب"ه چ"پ،
ب"ه وی"ژه ح"دخ"ا ،را ب"ه ح"رک"ت آورد .ام"ا ،او ت"مام آت"ش ت"ند ای"ن پ"رخ"اش را
به جان خرید.
از آن ج"ای"ی ک"ه ای"ن دی"دگ"اه ه"ا ب"ه ش"دت در س"طح ن"ازل ق"رار داش"تند ،او
ب ""راب ""ر ب ""ا ه ""مان س ""طح دی ""دگ ""اه ه ""ای آن ""ان ،زب ""ان آش ""نای م ""ردم را ب ""ه ک ""ار
بست و با یک  ٫٫جرات  ،،بزرگ ،تمام رشته های شان را پنبه نمود.
اک ""رم ع ""ثمان ،ب ""ه ام ""ر ن ""گرش ب ""ه گ ""ذش ""ته ،ب ""سنده ن ""نموده ،پ ""س از رخ ""داد
 ،۲۰۰۱ب""ا ن""وش""ته ی""ی زی""ر ن""ام در جس""تجوی راه ک""ه در ش""مار ٔه  ،۱۶خ""زان
 ،۲۰۰۱روش ""نی ب ""ه دس ""ت ش ""ر س ""پرده ش ""د ،فش ""رد ٔه دی ""دگ ""اه اش را ب ""رای
بیرون رفت به سوی آیندهٔ به تر چنین رقم زد:
 ٫٫ای"دی"ول"وژی ک"ردن ی"ک ع"قیده س"یاس"ی در ط"یف ه"ای چ"پ و راس"ت ،ب"اب
داوری و ن"قد آزاد را م"ی ب"ندد ...ح"اک"میت ه"ای"ی از ای"ن ق"ماش در گ"ذش"ته
و حال سرکوبگر و انعطاف ناپذیر بوده اند.
او ادام"ه م"ی ده"د ٫٫ ،ب"ناب"ران از ش"مار ٔه ج"هان"بینی ه"ای ام"روزی ،ه"مان
ه"ای"ی پ"وی"ا و پ"ای"ا م"ی م"ان"ند ک"ه در زم"ان و م"کان ش"ناور ان"د و اج"ازه م"ی
ده"ند ک"ه ه"ر روز و ه"ر س"اع"ت در ب"رخ"ورد ب"ا ح"قای"ق ج"اری م"حک ب"خورن"د
و در برابر گرما و سرمای روزگار قابلیت بسط و قبض را حفظ نمایند.
 ٫٫ش""ایس""ته ت""ری""ن راه رس""یدن ب""ه ق""درت س""یاس""ی ،اس""تفادهٔ م""سامل""ت آم""یز
از ام"کان"ات ی"ک ج"ام"ع ٔه الی"یک ،س"کوالر و م"درن ت"ا دام"ن زدن آش"وب ب"ه ن"ام
پرولتاریا یا توجیه تررور به نام طبق ٔه کارگر،،.
از ای ""ن رو ب ""ه ص ""ورت روش ""ن او را م ""ی ت ""وان ف ""رد آگ ""اه ""ی دانس ""ت ک ""ه ب ""ا
ن ""گرش ت ""اب ""و ش ""کنان ""ه ب ""ه گ ""ذش ""ته و دی ""د روش ""ن نس ""بت ب ""ه آی ""نده ،در م ""یان
درسخوانده گان ما ،پدیده شاز و نادری می باشد.

ب""ه ب""اورم ب""ای""د ب""ا گ""ردآوری و نش""ر ه""ر چ""ی گس""ترده ت""ر دی""دگ""اه ه""ای""ش ،ب""ه
نس" ""ل ج" ""وان ک" ""ه در درهٔ ژرف گسس" ""ت ت" ""کان" ""ده" ""نده ان" ""دی" ""شه ی" ""ی ،در اث" ""ر
بحران دهه های اخیر ،نسبت به کشور قرار دارند یاری رساند.
به این امید .از توجه تان سپاس.
صدیق رهپو طرزی
 ۲۹ماه اکتوبر ۲۰۰۱۶
شهر گُت تینگن ،جرمنی

