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  جــان آدميت ،کتراکرم عثمانا دبه ياد

  

  

  )ش١٣٩٥ - ١٣١٦(داکتر اکرم عثمان

  

  کم تن يک دوچشم شمار از

    بيش ھزاران خرد شمار وز

کشوربراثر  خردمند وشخصيت جسته بر وسخندان سخنور توانا، ومحقق بزرگ اديب ونويسنده عثمان، اکرم داکتر

در کشور سويدن در شفاخانه يون شوپنگ، چشم ) ش١٣٩٥اسد ٢١(٢٠١٦اگست ١١ شام ٨ ساعت  خون ريزی مغزی ،

	 وانا اليه نا ا(درگذشت خويش سوگوار ساختتان وارادتمندان خود  را در غم از جھان فرو بست وخانواده ودوس
  . )راجعون

 او. است کم شود؛بازھم نوشته کتابی اگر عثمان اکرم داکتر ونجيبانه عالی  وکرکتر انسانی صفات بيان برای

 اشعار دکلمه در آميز گيرا وسحر وصدای رسا قلم وصاحب مثال بی نظيرو  بی وسخنور فاضل اديب ، متواضع دانشمند

 خانواده و فرھنگی جامعه به بزرگی اوضايعه دون ترديد مرگب. بود شبھنگام ھای زمهزم در برنامۀ داستانھا وخواندن

 و اديبان ھمه و عثمان محترم خانواده به را افعان نظير کم شخصيت اين  درگذشت. بشمار ميرود  افغانستان نويسندگان

   .ميگويم وفرھنگ تسليت قلم واھالی افغانستان نويسندگان

ان عرصه ھاى دانش و فرھنگ و نھضت ھاى اجتماعى، درس ھاى سودمندى ت بزرگ مطالعه سرگذششکدون ب

وداکتر اکرم  اند که نسل ھاى آينده و جوان ما به آن نيازدارند تا از آنھا بياموزند و شخصيت خود را تکامل ببخشند

  .عثمانی يکی از بزرگان ونخبه گاه فرھنگی کشورماست



 تولدش مقالتی نوشته بودم که در آن به بخشی از فضايل علمی واجتماعی  سال قبل به مناسبت ھفتادمين سال٩من

آن شخصيت واfی فرھنگی کشور روشنی می اندازد، fزم ميدانم تا بخشی از آنرا دوباره دراينجا باز گو کنم وسپس 

  .نکاتی برآن بيافزايم که در آن مقاله نيامده ولی درجای ديگری بدان اشاره شده است

  

   عثمان،جــان آدميت کتراکرماد

  

   سالگی٧٠داکتراکرم عثمان در
اھل قلم واھل سواد در کشور ما، بيگمان داکتر اکرم عثمان را بھتر و بيشتر از من مى شناسند و از وراى امواج  

، با نام و سيماى اين شخصيت فرزانه و محبوب فرھنگى کشور خوبتر آشنائى و معرفت  افغانستانراديو و تلويزيون

دفتر بوده ام، ميخواھم به برخى از خصلت ھاى   سال با او محشور و ده سال ھم٣٦ اما من، از آنجايى که مدت .نددار

  ذاتى او در اينجا اشاره کنم فطرت اجتماعى و فضايل اخkقى ناشى از 

شته برسر کسى که نو. بر سرکسى که جان آدميت و کمال انسانيت است. سخن برسر داکتراکرم عثمان است    

و باfخره برسر کسى که داستان ھايش بيانگر انديشه ھاى مردم دوستى و . ھايش مبشر پيام محبت و صفا و وفا است

داکتر اکرم عثمان ھمچنانکه خود انسانى صميمى و با صفا و . برادرى و برابرى و يارى رسانى به انسان مستمند است

 نفاق افگنى است،از ديگران نيز توقع دارد تا در پندار و گفتار و عارى از کينه و عقد و حسد و افترا و دروغ گوئى و

کردار خود صفا و صداقت داشته باشند و از دورنگى و کينه ورزى و ايجاد تعصبات قومى و زبانى و منطقه يى و مذھبى 

  . بپرھيزند و با ھم برادر باشند و در کنار ھم و يار ھم باشند

آزارى بيزار است و آنانى را که دست به اذيت و آزار ديگران ميزنند بدترين مردم داکتر اکرم عثمان از مردم       

  : واين بيت را با صراحت بيان ميکرد که . بحساب مى آورد

  چسان من شکر اين نعمت گزارم ؟        که زور مردم آزارى ندارم

 قدم ميزديم ، ھمواره او متوجه بود که  در اطراف دفتر کارخود ، باھمدر اکادمی علوم افغانستان ،گاه گاھى که ما

ًمبادا مورچه اى زيرپايش خرد شود و ھمينکه چشمش به مورچه اى در مسير قدم ھايش مى افتاد فورا خود را کنار 

  : ميکشيد و دست مرا نيز کش ميکرد و بkوقفه اين بيت را ميخواند 

  ن خوش استميازار مورى که دانه کش است        که جان دارد و جان شيري

  و بعد عkوه ميکرد که مورچه ھم جان دارد و نبايد جانش را از وى گرفت که شيرين ترين نعمت ھا براى 

   .ھرموجود زنده جان اوست



صبح يک روزميخواستم با داکتر يکجا بکار بروم وفکر ميکردم : کردروزی قصه ميبرايم ) مليحه عثمان(خانمش 

 ھردو ازدروازه خانه بيرون شديم، در دم دروازه گفت يک . عجله کند تا ناوقت نشودقدری ناوقت شده، از اوخواستم کمی

لحظه صبرکن، من به تشناب  ميروم وبزودی برميگردم، چند دقيقه صبرکردم، از داکتر خبری نشد، دچار تشويش شدم، 

 داکتر بروی زمين تشناب علتيده داکتر کجاشدی،صدايی نشنيدم، دروازۀ تشناب را بازکردم، ديدم:بخانه برگشتم وصداکردم

ويک مشت خود را بازو به سوی گوشه يی از تشناب دراز کرده است، گفتم چه ميکنی، آيا متوجه نيستی که لباسھايت 

باخود گفتم مبادا زير پای بچه ھا کشته شود،خواستم بر دست من باf شود تا  مورچه ای را ديدم،: کثيف خواھد شد، گفت

   .انسانھا که درجای خودش باشند!چنين بود محبت داکتر اکرم نسبت به حشرات.  در ميان گلھا رھا سازماو را بيرون برده

  .داکتر اکرم عثمان گوشت نميخورد وعوض گوشت از سبزيجات  استفاده ميکرد

 و     ازلحاظ کرکتر شخصى و پيشامدش با مردم و ھمکاران و اطرافيانش ، نيز داکتر اکرم عثمان آدم کم نظير

ًواقعا من براى بيان فضايل اخkقى و اجتماعيش در مانده ام که چه کلمات و . وارسته و شايسته و بکمال رسيده ايست

الفاظى را بکار ببرم، تنھا چيزى که ميتوانم در مورد اين شخصيت کم نظيرفرھنگى کشور اظھار کنم اين است که او به 

زت نفس و در عين حال بسيار متواضع و درويش مشرب و فاقد ھرگونه تمام معنى يک انسان واf ، وارسته و صاحب ع

تا آنجا که من شاھد بوده ام از . است » جان آدميت « و دريک کkم، انسانى ايده آل و بگفته سعدى . تعصب است

  . روشنفکر تا مk وشيخ و شاب در آرزوى دوستى وصحبت با او بوده اند

 است که در ميان دانشمندان از ھمرديفانش پس نمى ماند و در ميان نويسندگان     داکتر اکرم عثمان دانشى مردى

 و درد مردم را با احساس عميق مردم دوستى بيان ميکند، چنانکه ويد که بزبان مردم سخن ميگی ايست، نويسنده ا

ود در خود احساس خوانندۀ داستانھايش در فرجام ھر داستانی يک چنين ھمدردى را نسبت به مردم فرودست جامعه خ

  . ميکند

   داکتر اکرم عثمان در برخورد با زير دستان از مامور تا مستخدم ، چنان متواضعانه و احترام کارانه برخورد 

من بارھا متوجه شده ام که با ورود يک مستخدم به دفتر . ًميکرد که واقعا انسان را فريفته اخkق و پيش آمد خود مينمود

د و تا ھنگامى که کار مستخدم تمام نشده بود و از دفتر خارج نگرديده بود، بر ن از جايش بلند ميشما ، داکتراکرم عثما

اين رفتار و پيش آمد نجيبانۀ او که بى ترديد ناشى از تربيت ذاتى و خانوادگى اوست ، سبب شده بود . جايش نمى نشست 

برادر بزرگ خود دوست داشته تا ھريک از مستخدمين وکارمندان علمى و اداری اکادمى علوم افغانستان او را چون 

  . باشند وبه او احترام گزارند

    اشتباه آميز است اگر چنين تصور شود که در دوره رژيم حزب دموکراتيک خلق، ھيچ خطرى داکتر اکرم عثمان 

ورد داکتر اکرم عثمان در آغازين روز ھاى قدرت يابى حزب دموکراتيک خلق در افغانستان م.   را تھديد نمى کرده است

آقای کريم  ًتھديد و شکنجه و توھين قدرتمندان رژيم قرار گرفت و اگر کمک به موقع دوستان شخصى اش مخصوصا

ميثاق نمى بود، خدا ميداند چه بkھايى بسرش مى آوردند؟ و باز در ھنگامى که حزب مذکور، قشون شوروی را تازه 

حيات  »  دراکوf و ھمزادش«يک مقالت بسيار خطر ناک بنام براى بقاى حاکميت خود به کشور فراخوانده بود ، با نشر 

گو اينکه بدستور . خود و خانواده اش را به قمارنقد گذاشت و تا چند ملى مترى مرگ بجلو شتافت، اما خدايش نکشت

عناصری ازمنسوبين حزب بر سرقدرت، شش مرمى تفنگچه بر او شليک کردند که ھمگى بر لگن خاصره او اصابت و 

  دوسال بر بستر بيمارى افتاد و با . ده نقطه از بدن او را سو راخ کرده بودياز

  . صرف تمام دار و ندارش خود را تداوى کرد

چنين  رقدرت جرئت نوشتن و به نشر سپردن    حال اگر پرسيده شود که چه کسى از مدعيان ضديت با رژيم برس

او بزودى   . جرئت چنين کار خطيررا نداشتیھيچ کسى ديگرداشت؟ بدون ترديد در تحت سلطۀ آن رژيم نوشته يى را 

   .نتيجه آن عمل تھور آميز و خطرناک را با گوشت و پوست و خون و استخوان خود لمس کرد



    پس از نجات از آن تھلکۀ مرگ آلود، داکتر اکرم عثمان بازھم موضعش را به عنوان يک روشنفکرمستقل 

چنانکه در سيمنار . دفاع ازمنافع مردم افغانستان و تماميت ارضى کشور فرو نه لغزيدالرأى حفظ نمود و ھرگز از موضع 

که از جانب انجمن نويسندگان افغانستان در ھوتل انترکانتى ننتل برگزار شده بود، » نويسنده و مصالحه ملى « بين المللى 

تحسين شاملين سيمنار و دانشمندان داخلى قرائت نمود که سخت مورد اسقبال و » جنگ يا صلح «او مقالتى تحت عنوان 

   .و خارجى قرار گرفت ،زيرا او بدون توجه به توقع رژيم، از موضع منافع ملى مردم افغانستان مستقkنه سخن زده بود

 

:زاده انقkبی  اشراف  

:  آمدهبخش فارسی بی بی سی بمناسبت درگذشت داکتر اکرم عثمان مقالت مفصلی نوشته ودريکجا از آن مقاله

غkم فاروق خان عثمان ، وزيرداخله وسالھا نايب الحکومه وfيات قندھار، ھرات [اکرم عثمان در يک خانواده اشرافی«

   . به دنيا آمد و باليد اما در دوران جوانی به عرصه مبارزات سياسی راديکال رو آورد]وننگرھار وبلخ در دوران سلطنت

 اشرافيت را پارچه زربفت و زرنگاری يک بار در مصاحبه با وبسايت آسمايی،

من ھم از اشرافيت و ھم از ":کشيده شده است" تفسخ و پوسيدگی"خوانده بود که بر 

  ".ھای زندگيم است ام و اين يکی از پارادوکس ضد اشرافيت رنگ گرفته

عليه ضديت  ی مارکسستی وھا پارادوکس او را به سمت انديشهدر نھايت اين 

فته خودش در اين راه کسانی چون محمد حسين طالب قندھاری، سلطنت کشاند و به گ

  .صوفی اسkم مين و ميراکبر خيبر، بيشترين تاثير را بر او گذاشتند

برای آدم " اکرم عثمان زمانی گفته بود کهدر درجای ديگر ازھمين مقاله ميخوانيم که 

                                                                                   :نويسد می" شدن

  داکتراکرم عثمان در جوانی

تر و تواناتر از  تر، راستگو ھايم صورتگر چھره ھمزادی است که در عين شباھت با من، مصفاتر، جنگنده  گاھی نوشته"

نويسم و آن  شدن، میپس تا آدم . آيم کند که به او برسم و عين او باشم ولی من کوتاه می من است و ھمواره تشويقم می

بی (".دھد که تا آدم شدن مسافت زيادی باقی است و اين راه را نھايتی نيست کند و زنھارم می سيمای آرمانی نيشخندم می

                    )٢٠١٦ اکست ١٢/بی سی

ظيفۀ قرن گذشته که حکومت تنظيمھای جھادی درکابل بروی کار آمد،از و٩٠ايل دھه اوداکتر اکرم عثمان در

ًوزيرمختاری سفارت درتھران  به کشور سوئد پناھنده شد ودراينجا مجددا به کارھای فرھنگی  روی آوردوکلوب قلم 

ومجلۀ فردا را، با کمک دوستان ھمفکروھم سليقۀ خود راه اندازی کرد و از اين طريق به تجليل از شخصيت ھای علمی 

يز دست از قلم برنداشت وچند اثر علمی وادبی وداستانی با چاشنی وادبی افغانستان در خارج از کشور پرداخت وخود ن

  .انتقادی در سوئد نوشت وبدست نشر سپرد

  :آثار متعدد داستانی و پژوھشی باقی مانده است دو پسربنامھای ميوند عثمان واميد عثمان  ويک دختر بنام آرزوعثمان، و اکرم عثمان داکتراز

 از جمله آثار داستانی:

  که نی ھا گل می کنند، مجموعه داستانوقتی -١

  درز ديوار، مجموعه داستان-٢



  مرداره قول اس، مجموعه داستان -٣

  سالی، مجموعه داستان قحط -٤

  بازآفريده، مجموعه داستان -٥

  دوجلدیمانوکوچه ما، ر-٦

ترجمه و بر مبنای دو ھای آلمانی، روسی، سوئدی و بلغاری  اکرم عثمان به زبانداکترھای کوتاه  تعدادی از داستان

  .، فيلم سينمايی ساخته شده است'نقطۀ نيرنگی'و ' مرداره قول اس'داستان از او، 

مان با الھام از واين ر".است' کوچه ما'مان دوجلدی به نام وريکی ھم اکرم عثمان، داکتر  داستانیاز جمله آثار

ای در مرکز شھر کابل  ده و داستان آن در کوچهحوادث تاريخی و سياسی افغانستان در نيمه دوم قرن بيستم خلق ش

کنند و ھرکدام به  ھای ديگر کابل زندگی می ھای مختلفی ھستند که در اين کوچه و کوچه ھای آن ھم تيپ گذرد و قھرمان می

 سياسی بعد از نشر در المان -اين داستان تاريخی".شوند نحوی از اين حوادث متاثر می

 دموکراتيک خلق از جناح کارمل عليه داکتراکرم سبب خشم برخی از اعضای حزب

  .عثمان  گرديد که با پاسخ ھای باسته از سوی داکترروبرو شدند

  

  :آثار پژوھشی

  نامه دوره دکترا روابط ديپلوماسی افغانستان و اتحاد شوروی، پايان -١

  خواھی ھای مشروطه ای بر چگونگی نھضت مقدمه -٢

  بندی تاريخ  ورهشيوه توليد آسيايی و تئوری د -٣

  چگونگی تحول تاريخ در خاورزمين -٤

   بازی بزرگۀافغانستان و آسيای ميانه در چنبر -٥

مردم چيزفھم و با درک کشور ما ميدانند که داکتر اکرم عثمان محصول و ثمره نيم قرن آرامش و ثبات سياسى و 

و از ميان صدھا دانشجو يکى و از ھزاران . ت رونق تعليم و تربيت و کار فرھنگى و دانش سياسى و اجتماعى کشور اس

و داکتر اکرم عثمان يکى از گلھاى سر . اندکى توانسته اند خود را به پايه و درجه شخصيت ھاى خوشنام فرھنگى برسانند

به حيث يکی از نخبه گان فرھنگی و جا دارد که از او . سبد اين دسته فرھنگيان خوشنام و قابل افتخار کشور ماست

  . به نکوئى و قدر شناسى ياد آورى گرددانستان ھمواره افغ

  !روان آن دانشمند متواضع وقلمدار نستوه را شاد ويادش را گرامی ميخواھيم

  پايان

 

 

 
  

 


