
داکتر اکرم عثمان، آگاه تابو شکن 

یادآوری: 
آن گــونــه کــه مــی دانــیم، ٫٫کــلوب قــلم افــغان،، در اســتاکــهولــم، ســویــدن را آقــای اکــرم 
عـــثمان و یـــارانـــش در ســـال ۱۹۹۷، ایـــجاد و بـــه گـــفتٔه خـــود شـــان بـــه قـــلم ٫٫ اقـــتدا،، 

نمودند. 
ایـن امـر، پـس از نـیم دهـه گـذشـت از آن ٫٫ کـوچ ،، بـزرگ کـه در سـال ۱۹۹۲، تـن کـشور 

را در چاه ویل بحران فرو برد، سر و صورت گرفت. 
از هــمان آغــاز ارزش هــای مــندرج در اعــالمــیٔه حــقوق بشــر کــه شــاه فــردش تــاکــید بــر 
مـردمـساالری یـا دمـوکـراسـی، آزادی و عـدالـت اجـتماعـی مـی بـاشـد، قـطب نـمای کـردار 

این ساختار را می ساخت. 
مـن خـود بـا شـناخـتی کـه از دهـٔه ۱۹۶۰، بـا آقـای عـثمان داشـتم، زیـر ایـن سـقف فـرهـنگی 

قرار گرفتم. 
خـوب یـادم هسـت کـه بـه مـناسـبت فـرا رسـی سـالـگردش و هـم قـدر دانـی از بـانـو حـمیرا 

نگهت دستگیر زاده، در کنار دیگر شرکت کننده گان، قرار گرفتم. 
هـمکاری قـلمی ام از هـمان شـماره هـای اول نشـریـه ٫٫ فـردا ،، آغـاز شـد. آن گـاهـی کـه 
به جال جهانی آگاهی، یا نت فراز آمدند، سیاه مشق هایم را اجازه نشر می دادند. 
چـندی پـیش درسـت در هـمان لحـظه هـایـی مـرگ اقـای داکـتر عـثمان، بـحثی بـه راه افـتاد 
کـه بـرای خـاکسـپاری، مـحفلی یـادی هـم صـورت بـگیرد. مـن در یـکی از بـخش هـایـی کـه 
ایــن گــفت و گــو بــه مــیان آمــد و در آن آقــایــان حــمزه واعــظی و عــارف فــرمــان در کــنار 

دیگران شرکت داشتنت، به صورت روشن دیدم را چنین بیان داشتم: 
بــه بــاورم در ایــن لحــظه هــای انــدوه بــار کــه خــانــواده و دوســتانــش غــرق در غــم انــد و 
زمـانـی کـمی بـرای ایـن یـادبـود، وجـود دارد، بـه تـر هسـت پـس از گـذشـت چـند مـاهـی ایـن 
کـــار صـــورت بـــگیرد، تـــا هـــم آرامـــش نســـبی بـــه خـــانـــه اش بـــاز گـــردد و هـــم ارادتـــمندان 

فرصت بیان را داشته باشند. 
از ایـن رو، در مـیدان انـدیـشه یـی ٫٫ فـردا ،، در جـال جـهانـی آگـاهـی، دسـت انـدر کـاران 
٫٫ قــلم افــغانــان،، آعــالنــی را نشــر و روز پنجــم مــاه نــوامــبر را بــرای ایــن امــر، تــعین 

نمودند. 
مـــن هـــمان لحـــظه، بـــر آن شـــدم کـــه بـــا وجـــود ســـرمـــای ســـختی کـــه تـــن ســـویـــدن را در 

چنگالش می فشارد، به این گرد همآیی شرکت نمایم.
از ایــن رو، مــن روز چــارم مــاه نــوامــبر، بــه شهــر اســتاکــهولــم پــرواز نــمودم و بــا تــوافق 
پــیشین بــا آقــای ابــراهــیم صــافــی، دوســت ٫٫ چهــره نــمایــی ،، ام، کــه نــزد آنــان اتــراق 



نـمایـم، آقـای مـحسن نـیکو مـنش، یـکی از دوسـتان ایـرانـی اش، مـن را از مـیدان هـوایـی 
سوار بر موترش نمود و راهی خانٔه ساپی شدیم. 

در جــریــان راه، ســینه هــای امــاســیدهٔ مــا، کــه بــه دیــدگــاه هــای چــپ، تعلق داشــتیم بــاز 
گــردیــد و بــر عــمر رفــته، حســرت خــوردیــم و بــر آنــانــی کــه راه کــژ و بــی راه را نــشان مــا 
داده بـودنـد، نـگاه نـو انـداخـتیم. هـمین زمـان کـوتـاه، کـافـی بـود کـه اولـین خشـت بـنای 

درک همدیگر بر زمین دوستی ها گذاشته شود. 
از ایـن رو، در روز پنجـم مـاه نـوامـبر، مـن، دیـد کـوتـاهـی را کـه در زیـر مـی خـوانـید، بـه 

او و بازمانده گانش، تقدیم داشتم.  
در پــایــان ایــن را بــایــد بــه صــورت روشــن بــنگارم کــه در روشــن نــگه داشــنت مــشعل ٫٫ 
کـلوب قـلم افـغانـان،، اقـایـان رحـیم و فـتاح غـفوری، ایـن بـرادران بـا فـرهـنگ، از جـان و تـن 
مـایـه گـذارده انـد. مـن بـه ایـن بـاورم کـه آنـان ایـن ارثـیه شـایسـته را بـه صـورت بـابسـته 

نگه داشته و به اوج های بلند فرهنگی فراز می آورند. 
تا باد چنین بادا !

***
نگاهی به دور

مــــن در دهــــه شــــصت، ســــدهٔ بیســــت، در دانــــشکده حــــقوق و عــــلوم ســــیاســــی 
دانشگاه کابل، درس می خواندم.

تـا جـایـی کـه یـادم هسـت، در هـمان جـا بـود کـه بـا داکـتر اکـرم عـثمان، شـبی 
در جـــــریـــــان آمـــــاده گـــــی اعـــــتراض مـــــحصالن دانـــــشگاه، در خـــــانـــــه اش، در 
شهــــر نــــو کــــه هــــمه بــــا شــــور و هــــیجان عــــالقــــمندی بــــه نــــوآوری، شــــعار هــــا و 
پـرچـم هـای پـرخـاشـگونـه یـی  را کـه خـود او در نـوشـت نـثر آن هـا، نـقش مـهم 
را داشــت، آشــنا شــدم. ایــن شــب آشــنایــی، روز هــای روشــن هــمیاری را بــه 

همراه داشت.
ایـــن زمـــانـــی بـــود کـــه هـــنوز جـــنبش مـــحصالن در چـــنگال گـــروه هـــای چـــپ و 
راســــت کــــه بــــعد هــــا دانــــشگاه و تــــمام مــــیدان ســــیاســــت را اشــــغال نــــمودنــــد، 

نیافتاده بود و به صورت آزاد عمل می کرد.
ایــن دهــه کــه مــعروف بــه دهــٔه دمــوکــراســی هســت، فــضای بــاز ســیاســی را 
رقـــــم زد. ایـــــن امـــــر درســـــت پـــــس از آن کـــــه داوود، در ســـــال ۱۹۵۲، در یـــــک 



کـــودتـــای خـــزنـــده، جـــای شـــاه محـــمود، صـــدراعـــظم نـــو خـــواه را گـــرفـــت و بـــا 
ســرپــنجه هــای آهــنی در درازای یــک دهــه، ســایــه تــیره اش را بــر تــار و پــود 

بافت اجتماعی ـ سیاسی کشور، گستراند، صورت گرفت.
ایــن درب نــو، بــار دیــگر بــا قــانــون اســاســی جــدیــد، ۱۹۶۵، بــه روی کــشور بــه ویــژه 

دانشگاه کابل، باز گردید و اثرش بر حال و وضع کشور، احساس شد. 
بـا انـدوه کـه آگـاهـان مـا، بـا سـرعـت بـه دو قـطب چـپ و راسـت، تـقسیم شـدنـد و نـطفهٔ 

بحران بعدی، بر زمین دگرگونی ها سیاسی کشت گردید. 
انحراف اندیشه یی

یــــکی از خــــروار انحــــراف و بــــیراهــــه یــــی کــــه مــــی تــــوان آن را مشــــت نــــمونــــه 
خروار دانست چنین بود : 

خــــــوب یــــــادم هســــــت کــــــه در یــــــکی از شــــــماره هــــــای خــــــلق، نشــــــریــــــٔه جــــــمیعت 
دمـــوکـــراتـــیک خـــلق، هـــنوز حـــزب دمـــوکـــراتـــیک خـــلق افـــغانســـتان نشـــده بـــود، 
دســتگیر پــنجشیری، انــدیــشه پــرداز !، ایــن ســاخــتار، گــویــا در خــط تحــلیل 

جامعه شناسانه، کشور را یک نظام فیودالی خواند. 
هــــــمین انحــــــراف بــــــه بــــــاورم، ذهــــــنیت بــــــخش زیــــــاد عــــــضوان آن ســــــاخــــــتار و 
هـوادارانـش را شـکل داد. بـا انـدوه کـه بـرخـی از بـازمـانـده گـان ایـن سـاخـتار 
کـه اکـنون بـه جـزیـره هـا گـونـه گـون تـقسیم شـده انـد، هـنوز هـم دارای هـمان 

باور کاذب اند.   
ایــــن آشــــنایــــی، بــــا هــــمه فــــراز و نــــشیب هــــای کــــه کــــشور را در چــــنگال هــــای 
شــان، فشــردنــد، ادامــه داشــت. اوج ایــن کــار زمــانــی نــشانــی مــی گــردد کــه 
او پـــس از کـــودتـــای داوود، ریـــیس نشـــرات وزارت اطـــالعـــات و کـــلتور، مـــقرر 
گـردیـد. در آن زمـان، مـن در روزنـامـٔه انـیس بـه کـار تـرجـمه ـ چـون بـر آزادی 
بـیان لـگام زده شـده بـود ـ مـی پـرداخـتم. مـن از آن روزی کـه ایـن کـودتـا، بـر 
تــار و پــود جــامــعه، مســلط شــدـ در حــالــی کــه در مجــلٔه ژونــدون، پــس از یــک 
دهـــه آمـــوزگـــاری در مـــکتب هـــای والیـــت هـــای گـــونـــه گـــون، تـــازه آمـــده بـــودم و 



مـزهٔ آزادی نـوشـت و گـفت را در کـامـم مـزه مـزه مـی نـمودم، دسـت از نـوشـنت 
کشیدم و به خانگاه یا خانقای ترجمه خزیدم.

تاوان یک بیان
بـــعد، کـــودتـــای ثـــور، و آن چـــی ٫٫ مـــرحـــله نـــویـــن و تـــکامـــلی ،، خـــوانـــدنـــش، 
خـوب یـادم هسـت کـه یـکی از نـوشـته هـایـش زیـر نـام ٫٫ دراکـوال و هـمزادش 
،، کــه هــنگام مــدیــرت اســد کشــتمند، در حــقیقت انــقالب ثــور، نشــریــٔه وزارت 
اطـالعـات و کـلتور نشـر شـد، غـوغـایـی را در درون حـدخـا، از سـوی پـیروان 
تـره کـی، بـرپـا نـمود. ۱۹۸۰. آنـان چـنین تـعبیر نـموده بـودنـد کـه ایـن دراکـوال، 
هــــمانــــا تــــره کــــی و هــــمزادش حــــفیظ اهلل، امــــین مــــی بــــاشــــد. هــــمان شــــماره 

گردآورده شد و اسد، از کار برکنار. 
چـــندی نـــگذشـــته بـــود کـــه خـــبر بـــه گـــلولـــه بســـتنش، فـــضای فـــرهـــنگی تـــیره یـــی 

کشور را سنگین تر ساخت.



انجمن نویسنده گان افغانستان 
بـعد هـا هـنگامـی کـه ریـیس انجـمن نـویـسنده گـان افـغانسـتان بـرگـزیـده شـد، 
چــون مــن عــضو آن ســاخــتار بــودم، در شــب هــای نــقد ادبــی، حــضورش را 

بیش تر حس می نمودم.
 در هــــمین دوران بــــود کــــه  دو تــــا ســــه کــــتاب، کــــه مــــن آن هــــا را از داســــتان 
هـــای کـــوتـــاه هـــند، چـــین و جـــاپـــان از زبـــان انـــگیسی بـــه پـــارســـی بـــرگـــردانـــی 
نـموده بـودم، امـکان  نشـر یـافـتند. بـا انـدوه کـه دو تـا کـه در شـعبٔه صـحافـی 
مــطبعٔه دولــتی، آخــریــن مــرحــله کــار نشــر شــان را از ســر مــی گــذارنــدنــد، بــا 
ورود مــجاهــدان، ۱۹۹۲، در شــعله هــای آتــشی ســوخــت کــه بــر دل کــارگــاه 
نشراتی از سوی آنان برای پاکسازی اثر های کفر، افروخته شده بود. 

بــــعد آن کــــوچ بــــزرگ، ســــقف ٫٫ کــــلوب قــــلم افــــغان،، کــــه او بــــنیادش را در 
زمــین بــیگانــه، امــا، آزاد گــذاشــت، پــیونــد مــا را تــوان ادامــه داد. در ایــن جــا 
در خـــط مـــناســـبت هـــای فـــرهـــنگی، بـــرخـــی نـــوشـــته هـــایـــم در فـــردا نشـــر مـــی 
شـــدنـــد. بـــرپـــایـــی بـــرخ گـــردهـــمآیـــی فـــرهـــنگی، امـــکان دیـــدار را بـــا او بـــرایـــم 

میسر می ساخت که من از حضورش فیض می بردم. 
زیـــر ســـقف هـــمین بـــنیاد هســـت کـــه امـــروز، مـــا گـــرد هـــم آمـــده ایـــم و یـــادواره 

اش را مرور می نماییم.
تابو شکنی

در هـــنگامـــی کـــه کـــرســـی بـــخش تـــاریـــخ را در اکـــادمـــی عـــلوم بـــه دســـت آورد، 
نـــگاه نـــوی بـــه رخـــداد هـــای تـــاریـــخی نـــمود. در هـــمین جـــا بـــود کـــه بـــه مـــسالـــه 
سـاخـتار اجـتماعـی ـ اقـتصادی کـشور پـرداخـت و بـه مـسالـه شـکلبندی هـای 
تاریخی از آن میان ٫٫ فیودالیزم ،، نگاه نو و تابو  شکنانه  یی نمود. 

ایـن داکـتر اکـرم عـثمان بـود کـه  بـه  وسـیلٔه نـیرومـند دیـدگـاه نـو و پُـر نـقدش، 
بـرج و بـاوری دیـد سـنگوارهٔ لـنین و سـتالـینباوری را مـی کـوبـد و در جـریـان 

تابو شکنی، آن را ویران می نماید.



مــــن آن گــــاه کــــه پــــس از ۱۹۹۹، دبــــیر فــــصلنامــــٔه روشــــنی، نشــــریــــه کــــانــــون 
روشــنگران افــغانســتان در جــرمــنی، بــرگــزیــده شــدم، بــا فــراز جــدیــدی بــرای 
روشــــن شــــدن بــــی پــــایــــه گــــی آن ایــــدیــــولــــوژی کــــه بــــه بــــاور خــــود مــــارکــــس ٫٫ 
آگـــاهـــی کـــاذب ،، مـــی بـــاشـــد، امـــا روســـان مـــا را از آگـــاهـــی بـــه آن محـــروم 

ساخته بودند، به نشر مساله هایی در راستای روشنگری دست زدم. 
چــون ایــن مــسالــه در خــط تــابــو شــکنی بــاورهــای ایــدیــولــوژی زده لــنینباوری 
عـــضوان درون کـــانـــون و مـــخالـــفان بـــیرون از آن در طـــیف چـــپ،  ســـیر مـــی 
نــمود، آنــان بــرای مــخالــفت، بــه ایــن کــار، صــف هــای شــان را بــا هــم فشــرده 

ساختند.
در هــــمین جــــا، اکــــرم عــــثمان، دســــت یــــاری بــــه ســــوی روشــــنی دراز نــــمود و 
نـوشـته هـایـی را بـرای نشـر بـه مـن سـپرد کـه در یـکی از آن هـا بـه ٫٫شـیوهٔ 

تولید آسیایی،، پرداخته بود. 
پـرسـش اسـاسـی در ایـن مـورد چـنین رخ مـی نـمایـد : آیـا سـاخـتار فـیودالـی 
ـ آن گــونــه کــه مــارکــس و انــگلس، آن هــم در چــارچــوب تــنگ و خــشک تَــَعیین 
تـــــاریـــــخی، در کـــــشور هـــــای پیشـــــرفـــــته ســـــرمـــــایـــــه داری در غـــــرب اروپـــــا ـ بـــــه 

بررسی گرفته بودند، در جامعٔه ما وجود داشته است و دارد؟
ایــن را بــایــد هــمین جــا بــه روشــنی گــفت کــه ایــن دیــدگــاه هــا کــه بــر خــط نــگاه 
خـــشک اقـــتصادیـــی ســـیر مـــی نـــمایـــد، کـــه بـــا مـــارکـــس جـــوان و انـــدیـــشه گـــر 
فـــــــلسفی اش بـــــــیگانـــــــه بـــــــوده و بـــــــعد هـــــــا در ســـــــر پـــــــیری، و آن هـــــــم در یـــــــک 

چارچوب سیاسی بیان گردید،  همان زمان مورد نقد قرار گرفت.
نگاه دیگری

در کـــــنار دیـــــگر نـــــویـــــسنده گـــــان روشـــــنگر کـــــه بـــــرای فـــــصلنامـــــه روشـــــنی مـــــی 
نــــوشــــتند، آقــــای اکــــرم عــــثمان، در نــــوشــــه یــــی زیــــر عــــنوان  چــــگونــــگی تــــحول 
تــاریــخ در خــاورمــیانــه بــا دلــیل هــای نــیرومــندی ایــن امــر را ریــشه یــابــی مــی 
نـــمایـــد و آن را بـــیراهـــه یـــی بـــسیار دردنـــاک  بـــرای هـــمه مـــی نـــمایـــند. ریـــشهٔ 



اســتدالل ایــن اســت کــه اگــر مــارکــس و انــگلس بــاور بــه عــمومــی ســازی یــا 
تــعمیم صــورتــبندی هــای اقــتصادی ـ اجــتماعــی در کــشور هــای رشــد یــافــتهٔ 
ســــرمــــایــــه داری اروپــــای غــــربــــی، بــــر هــــمه کــــشور هــــا مــــی داشــــتند، چــــرا از 
مـــفهوم و اصـــطالح  شـــیوهٔ تـــولـــید آســـیایـــی ـ مـــی تـــوان آن را در قـــاره هـــای 

دیگر هم در نظر داشت ـ سخن زده اند؟
اکـــرم عـــثمان در زمـــینه مـــی نـــویســـد، ٫٫ ...مـــایـــلم بـــه ایـــن پـــرســـش بـــپردازم. 
ایــن امــر، شــکل گــیری نــظام هــای قــالــبی و دســتوری در بــارهٔ تــاریــخ اســت 
کــه زیــر ســایــٔه اســتبداد اســتالــین قــایــم شــد. رفــته رفــته ایــن امــر بــه گــرایــش 
غــــالــــب نــــگرش تــــاریــــخی در جــــریــــان هــــای چــــپ مــــنطقه،  ـ از آن مــــیان مــــا ـ 

مبدل گشت.،، 
او ریـشٔه ایـن مـسالـه را بـه کـتاب مـتریـالـیزم دیـالـکتیک اثـر اسـتالـین مـی بـیند 
کــــه در آن، او نــــظریــــٔه رشــــد پــــنج پــــله یــــی تــــاریــــخ را بــــر تــــمام جــــوامــــع تــــعمیم 
بـخشید. ایـن امـر حـتا خـط دیـد بـیراه را از انـدیـشه هـای مـارکـس و انـگلس 

بیش تر گشود.
آن دو، در آخــریــن یــادداشــت هــای شــان در ایــن مــورد بــه ایــن نــتیجه دســت 
یــــافــــتند،٫ ٫… نــــبایــــد اســــباب و عــــلل تــــحول و تــــکامــــل جــــوامــــع را در غــــرب، 
بـخصوص اروپـای غـربـی، مـو بـه مـو بـر جـوامـع شـرق قـابـل تـطبیق دانسـت و 

از تفاوت های بارز آن چشم پوشید.،،. 
مــارکــس، بــا خــوانــدن یــادداشــت هــای بــرنــیه طــبیب ویــژهٔ اورنــگ زیــب، شــاه 
هـند، بـه دیـدگـاه هـای دیـگری دسـت یـافـت. ایـن طـبیب بـه مـدت دوازده سـال 

در هند به سر برد و با تار و پود این همبود پیچیده آشنا شد.
او در پـایـان چـنین نـوشـت، ٫٫ شـرق و غـرب در تـکامـل تـاریـخی خـود از راه 
هـای جـداگـانـه یـی رفـته انـد و اشـکال و احـکام کـلی کـه از بـررسـی سـازمـان 
هـا حـکومـتی و جـوامـع یـونـان و روم فـیودالـی بـه دسـت مـی آیـد، قـابـل تـطبیق 

با مشرق زمین نیست.،،.



 ایـــن امـــر را پـــروفیســـر وارگـــای روســـی نـــیز بـــیان داشـــت و بـــر ضـــد نـــظریـــه 
هـای تحـمیلی اسـتالـین قـیام نـمود. امـا، سـایـٔه فـرمـان هـای مـرگـبار اسـتالـین 
و  حـــضور جـــایـــگاه هـــای  کـــار اجـــباری کـــه ســـولـــژنســـتین آن را ٫٫جـــزیـــره 
هـــــای گـــــوالک،، مـــــی نـــــامـــــید و در آن بـــــیش از ده مـــــلیون انـــــسان بـــــه شـــــمول 
یــــاران نــــزدک لــــنین، در ســــرمــــای ســــایــــبریــــا، جــــان دادنــــد، در ســــیاه چــــالــــش 
بـــلعید. ایـــن امـــر  تـــا بـــه قـــدرت رســـیدن گـــربـــاچـــف در روســـیه، جـــز ســـیاســـت 

رسمی دولت شوروی باقی ماند.،،
بــه بــاور اکــرم عــثمان، ٫٫ ایــن امــر ســبب شــد تــا در ایــن جــا بــه دنــبال پــنج 
دورهٔ تـاریـخی بـا فـتیله و چـراغ بـه مـحض یـافـنت عـده یـی بـرده، چـه خـانـگی 
و چـه دربـاری بـا چـند کشـتگر چـه وابسـته و چـه نـاوابسـته، فـورا آن هـا را بـا 

همان دوره های تاریخی قالب زده اند.،،
ســــپس او بــــا بــــررســــی ژرف نــــشان مــــی دهــــد کــــه صــــورتــــبندی اقــــتصادی ـ 
اجــتماعــیی بــه آن گــونــه کــه مــارکــس و انــگلس در اروپــای  غــربــی ـ بــه ویــژه 
یـونـان و روم ـ نـشانـی نـموده بـودنـد، بـه هـیچ صـورت در سـرزمـین هـای دیـگر 
بـه ویـژه مـنطقٔه مـا مـانـند: هـند، ایـران و آسـیای مـرکـزی، دیـده نشـده اسـت. 
بـــا آن کـــه در ســـده هـــای مـــیانـــٔه عـــیسایـــی در اثـــر هـــجوم هـــا و لـــشکر کـــشی 
هـا، اسـیرانـی بـه شـکل غـالم و بـرده گـرفـتار و فـراهـم  مـی آیـند، امـا، بـه هـیچ 

صورت این دوره را نمی توان دوران برده گی خواند.
اکـرم عـثمان بـه روشـنی مـی گـویـد، دیـدگـاه هـای احـسان طـبری زیـر ٫٫ جـو 
اجـباری حـاکـم بـر مـحیط عـلمی اتـحادشـوروی سـابـق،، بـا آن کـه خـود بـاور 
دیـگری داشـته اسـت، شـکل گـرفـت و در هـمان خـط سـیر نـمودنـد. امـا، بـعد 
هـــــــا در اثـــــــر هـــــــای دیـــــــگرش، آن گـــــــاه کـــــــه فـــــــضای ســـــــنگین اســـــــتبداد تـــــــفکر 

استالین پایان می یابد، به ارزیابی دیگری دست می زند. 
بـه بـاورم ایـن دیـدگـاه هـای طـبری بـخش زیـاد ذهـنیت هـای چـپ را در ایـران 
و افـغانسـتان، ـ از آن مـیان حـزب دمـوکـراتـیک افـغانسـتان ـ  بـه هـمین سـو 



رنــگ بــخشید. مــن در حــقیقت انــقالب ثــور، ارگــان نشــراتــی حــدخــا، شــاهــد 
درگــیری مــسابــقٔه آتــشین، مــیان نــویــسنده گــان آن نشــریــه، بــر ســر ایــن کــه 
کــــی تــــوان بــــیش تــــر بــــرای تــــقلید از طــــبری دارد، بــــوده ام. بــــرخــــی از آنــــان 
هــمین اکــنون در مــقام هــای بــلند دولــتی بــر ســر ایــن کــه کــدام تــوان بــیان بــر 
تــر ســیاســت جــاری را کــه بــوی تــند و قــی آور بــرتــری قــومــی ـ زبــانــی، را در 
کــشوری کــه ۴۸ قــوم و زبــان در آن وجــود دارنــد، بــیرون مــی زنــد، در هــمان 

مسابقه دست به گریبان اند.
زمین و آب، نقش تعینگر

در بـــــخش بـــــحث فـــــیودالـــــیزم در کـــــشور و حـــــتا مـــــنطقٔه مـــــا، اکـــــرم عـــــثمان دو 
عــــنصر زمــــین و آب را بــــه مــــیان کــــشید. او بــــه ایــــن بــــاور دســــت یــــافــــت،٫٫ 
بـیکرانـی زمـین و کمبود بـه شـدت آب، حـال و وضـع اجـتماعـی ایـن بـخش را 

شکل داده اند.
ســــــرزمــــــین هــــــند، چــــــین و مــــــصر بــــــرای ســــــامــــــان دادن کــــــار آب و آبــــــیاری، 
ســاخــتار هــا عــظیمی را بــه راه انــداخــتند. ایــن امــر در گــوهــرش بــا وضــع و 
حــال اروپــای غــربــی کــه دارای آب فــراوان اســت، بــه شــدت فــرق مــی نــمایــد. 
از ایــن رو صــورتــبندی فــیودالــی در ایــن ســرزمــینها نــمی تــوانســته کــه شــکل 

بگیرد. 
مالکیت، رخ دیگر

 عــنصر دیــگر بــه بــاور اکــرم عــثمان، وجــود مــالــکیت بــر زمــین اســت. از ایــن 
رو کشـــت در ایـــن جـــا را بـــا آبـــیاری ســـاخـــتگی و مـــصنوعـــی ســـر و ســـامـــان 
دادنـد. کـار ایـن مـسالـه مـهم، در آغـاز بـه دوش هـمبود هـای کـوچـک بـود امـا، 
ســــپس از تــــوان ایــــن هــــمبودهــــای خُـــــرد، ایــــن کــــار بــــزرگ بــــیرون شــــده و بــــه 
حـــکومـــت هـــای مـــرکـــزی بـــا دســـتگاه هـــای عـــظیم و غـــول پـــیکر، کـــه ایـــن امـــر 
اســــتبداد خــــشنی را بــــه مــــیان آورد، تــــعلق گــــرفــــت. ایــــن هســــت راز و ریــــشهٔ 

مسالٔه استبداد سنگین و خشن در این بخش.،،



نـــکته مـــهم و اســـاســـی دیـــگر، هـــمانـــا مـــسالـــه مـــلکیت مـــی بـــاشـــد.  در کـــشور 
هــای اروپــایــی، بــافــت قــدرت در هــمین چــارچــوب چــنان شــکل گــرفــته بــود کــه 
زمــــامــــدار یــــک کــــشور و حــــتا شــــاهــــنشاه پُــــرقــــدرت نــــمی تــــوانســــته هســــت تــــا 
هـــــنگام غَــــــَضب و خـــــشم بـــــر دیـــــگران، کـــــسی را بـــــا اشـــــارهٔ یـــــک دســـــت،  از 
مـلکیت بـر دارایـی اش ـ زمـین و دیـگر و دیـگر ـ محـروم نـمایـد، در حـالـی کـه 
در ایـــن حـــوزه تـــمام هســـتی یـــک فـــرد مـــالـــک، بـــه گـــفتٔه عـــثمان، ٫٫در مـــیان 
دولـــــبش قـــــرار داشـــــت،، کـــــسی کـــــه یـــــک روز پـــــیش دارای مـــــلک و زمـــــین بـــــی 
بــیکران بــود، فــردایــش در اثــر آوای نــا مــوافــق هــمین دو لــب، بــه گــدای ژنــده 

یی ـ آن هم در صورتی که سرش را از دست نمی داد ـ بدل می شد.
ایـن را مـی تـوان اوج اسـتبداد آسـیایـی بـه صـورت روشـن خـوانـد. ایـن واژه 
گــان اســتبداد آســیایــی را مــی تــوان در مــورد تــمام کــشور هــایــی کــه در بــند 
ایـن گـونـه مـناسـبت هـای اقـتصادی ـ اجـتماعـی، قـرار داشـتند، بـه کـار بـرد. 
حــضور وحشــتناک ایــن امــر بــیش تــر در آســیا بــود، و از هــمین رو بــر واژهٔ 

آسیایی تاکید زیاد صورت گرفت.  
این دیدگاه و واکنش تند

امـا، نشـر هـمین دیـدگـاه کـافـی بـود تـا بـاورمـندان بـه مـارکسـباوری روسـی را 
کـــه هـــمان لـــنینباوری مـــی بـــاشـــد، در درون و بـــیرون کـــانـــون بـــه شـــدت تـــکان 
بــدهــد و در صــدد آن بــرآیــند تــا تــمام تــوپــخانــٔه تــوان شــان را بــرای ویــرانــی 
بـــرج و بـــاوری دیـــدگـــاه هـــای روشـــنگری و بـــه ویـــژه فـــصلنامـــٔه  روشـــنی، کـــه 

بازتابگر این دیدگاه های بود، به کار ببرند. 
 آنـان در پـایـان روز بـه ایـن امـر، بـا یـاری خـودیـان در کـانـون، مـوفـق شـدنـد 

و چراغ این حرکت را با پُف توطیه خاموش نمودند.
اکرم عثمان با دید نو

اکـــــرم عـــــثمان پـــــس از رســـــیدن بـــــه دنـــــیای آزاد، انـــــدیـــــشه هـــــایـــــیش را کـــــه در 
بــخش زیــادش خــود شــاهــد عــینی بــود، در نــاول   ٫٫ کــوچــه مــا ،، کــه آیــنه 



تـــمام نـــمای دهـــه هـــای اخـــیر کـــشور مـــی بـــاشـــد، بـــاز تـــاب داد و  بـــه دســـت 
نشر سپرد. 

ایـن امـر بـاز هـم تـوپـخانـٔه فـحش و دشـنام گـویـی، بـاورمـندان دیـروز بـه چـپ، 
بـه ویـژه حـدخـا، را بـه حـرکـت آورد. امـا، او  تـمام آتـش تـند ایـن پـرخـاش را 

به جان خرید.
 از آن جـایـی کـه ایـن دیـدگـاه هـا بـه شـدت در سـطح نـازل قـرار داشـتند، او 
بـــرابـــر بـــا هـــمان ســـطح دیـــدگـــاه هـــای آنـــان، زبـــان آشـــنای مـــردم را بـــه کـــار 

بست و  با یک ٫٫ جرات ،، بزرگ، تمام رشته های شان را پنبه نمود.
اکــــرم عــــثمان، بــــه امــــر نــــگرش بــــه گــــذشــــته، بــــسنده نــــنموده، پــــس از رخــــداد 
۲۰۰۱، بــا نــوشــته یــی زیــر نــام  در جســتجوی راه کــه در شــمارهٔ ۱۶، خــزان 
۲۰۰۱،  روشـــنی بـــه دســـت شـــر ســـپرده شـــد، فشـــردهٔ دیـــدگـــاه اش را بـــرای 

بیرون رفت به سوی آیندهٔ به تر چنین رقم زد:
٫٫ ایـدیـولـوژی کـردن یـک عـقیده سـیاسـی در طـیف هـای چـپ و راسـت، بـاب 
داوری و نـقد آزاد را مـی بـندد... حـاکـمیت هـایـی از ایـن قـماش در گـذشـته 

و حال سرکوبگر و انعطاف ناپذیر بوده اند. 
او ادامـه مـی دهـد، ٫٫ بـنابـران از شـمارهٔ جـهانـبینی هـای امـروزی، هـمان 
هـایـی پـویـا و پـایـا مـی مـانـند کـه در زمـان و مـکان شـناور انـد و اجـازه مـی 
دهـند کـه هـر روز و هـر سـاعـت در بـرخـورد بـا حـقایـق جـاری مـحک بـخورنـد 
و در برابر گرما و سرمای روزگار قابلیت بسط و قبض را حفظ نمایند. 

٫٫ شــایســته تــریــن راه رســیدن بــه قــدرت ســیاســی، اســتفادهٔ مــساملــت آمــیز 
از امـکانـات یـک جـامـعٔه الیـیک، سـکوالر و مـدرن تـا دامـن زدن آشـوب بـه نـام 

پرولتاریا یا توجیه تررور به نام طبقٔه کارگر.،،
از ایــــن رو بــــه صــــورت روشــــن او را مــــی تــــوان فــــرد آگــــاهــــی دانســــت کــــه بــــا 
نــــگرش تــــابــــو شــــکنانــــه بــــه گــــذشــــته و دیــــد روشــــن نســــبت بــــه آیــــنده، در مــــیان 

درسخوانده گان ما، پدیده شاز و نادری می باشد. 



بــه بــاورم بــایــد بــا گــردآوری و نشــر هــر چــی گســترده تــر دیــدگــاه هــایــش، بــه 
نســـــل جـــــوان کـــــه در درهٔ ژرف گسســـــت تـــــکانـــــدهـــــنده انـــــدیـــــشه یـــــی، در اثـــــر 

بحران دهه های اخیر، نسبت به کشور قرار دارند یاری رساند. 
به این امید. از توجه تان سپاس. 

صدیق رهپو طرزی
۲۹ ماه اکتوبر ۲۰۰۱۶ 
شهر گُت تینگن، جرمنی




