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  پيکان بنوال

  ٢٠١۴ اگست ٣٠

؟!ملیدولت وحدت   
ی داده شده را دوباره ارآ کمسيون مستقل انتخابات اً  انتخابات در افغانستان ھنوز ادامه دارد وظاھرۀمضحک  

 دستان قبالً ه دوستان وقلم ب. دی تقلبی را از واقعی جدا کنار آد وکند تا شفافيت انتخابات را مسجل کند ونظاره بايد بشمار

 ال ادامه دارد وطبعاً معناست، با آنھم اين پروسه تا حادرينمورد روشنی انداخته اند که اين درامه تا چه حدی مسخره وبی 

تا فضای  را فرستاد" جان کری"نماينده اش " اوباما "ھند، چندی قبل اربابخوا نتيجه ھمانست که اربابان قصر سفيد می

متشنج را آرام بسازد وبه مزدوران ھدايات الزمه را بدھد، که دور اول آمدنش باعث گرديد تا طرح دولت وحدت ملی 

ای شان متوجه منظور که دوغالم کودن وتيم ھ وجود بيآورد؛ برنده وبازنده را در دولت سھيم بسازد، مثل اينه را ب

ھم نشان دادند وروی موقف ھا وتقسيم قدرت نا ساز شدند، تا بار ديگر ارباب آمد ه دندان ب ارباب نشدند وباز چنگ و

تا اينجا داستان تکراريست ، آنچه از نظر من در خور تعمق است ..... در غيرآند نوبه دو نوکر فرمان داد که کنار بيآي

 .است ، که چه مفھوم ومعنائی را ٳفاده می کند" دولت وحدت ملی "ۀمقول

زمين خط مستقيم است،  ؛ آسمان مربع است،مثالً  جمالت زيادی است که از لحاظ دستور زبان درست است ،  

د وھم خبر، اما نه آسمان ناين جمالت ھم مبتدٲ دار.....و جنگند،ی طالبان به خاطر ميھن م با وجدان است،" مزدور"حامد

ازھمين تيپ جمالت . نه جنگ طالبان به خاطر ميھن است  با وجدان و "مزدور"ين خط مستقيم ونه حامد مربع ونه زم

فروش اشرف وطن بابان قصر سفيد دو نامزد بی وجدان وربه دستور ا. ومقوالت يکی ھم ايجاد دولت وحدت ملی است

.  حقوقی اين ادعا و تعريف آن روشن نيستۀيکه پا، وجود بيآورنده خواھند دولت وحدت ملی ب مزدور وعبدهللا خائن می

نه عبدهللا  ھرگاه منظور از دولت وحدت ملی اشتراک کسانی از مليت ھای مختلف ميھن باشد که نه اشرف مزدور،

مليت ھای ساکن درآن نيستند، دربين   مردم افغانستان وۀکدام نمايند ھيچ وجدان، خائن، نه دوستم جالد ونه محقق بی

ھر گاه اين عده به کمک ابر قدرتھا . که عاری از کرامت وسترگی انسان به معنی واقعی کلمه اند ند کسانیھرمليتی ھست

 دست ۀی اند که بازيچئوجود آورده باشند، عروسک ھاه  مردم نيستند که دولتی را بۀرسند اينھا نمايند بر مسند قدرت می

 قدرت قرار داشت وتا حاال ادامه دارد جز آنچه که ۀيکبر ار" مزدور"که حامد  ديگرانند، چنانچه طی مدت زمانی

دارد که انجام دھد، حاال که اين دو مزدور وخائن در تور کرده اند کار ديگری انجام نداده است وتوان ھم نبادارانش دس

 سر ورند چه تفاوتی در اوجود میه مريکا باکنار ھم دولت وحدت ملی؟ را به دستور سرمايه داران جھانی در رٲس 

در مقام بودند باز ھم "مزدور"که در دستگاه گورنرجنرالی حامد   تمام کسانیظاھراً  نوشت مردم ما خواھد آورد؟

را بدان افزوده اند؟ به " وحدت ملی " ناجور ۀخواھند بود، پس چه تغيير در ماھيت اين دولت مطرح است که وصل

 چنگال استمار گران روس وانگليس معنی ومفھوم داشت نه  مردم برای آزادی کشور ازۀ من وحدت ملی در مبارزۀعقيد

  .  استات ستمگر منافع طبقۀ که نمايندیبرای ايجاد دولت
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کنيم تا روشن  مراجعه می"  دولت وانقالب "برای روشن شدن دولت وعلت وجودی آن به ٲثر معروف لنين  

  ".وحدت ملی "خود ساختۀرح  بی امان وآشتی نا پذير طبقات است نه طۀگردد که دولت محصول مبارز

  فصل اول

  جامعه طبقاتی ودولت

  . محصول آشتی ناپذيری تضاد ھای طبقاتی است– دولت – ١

   دولت و انقالب۴صفحه         

  :وجود آمده آورد که دولت چگونه وچرا ب  ھمين کتاب لنين نقل قولی از انگلس می۵در صفحه   

وجه نيروئی نيست که از  ھيچه دولت ب" گويد  ود میانگلس ضمن تراز بندی تجزيه وتحليل تاريخی خ"   

. نيست" نمودار وتحقق عقل" ،"تحقق ايدٔه اخالق" ھگل یونيز دولت ، خالف ادعا. خارج به جامعه تحميل شده باشد

معه سردر گم تضادھای اين که جاه دولت محصول جامعه در پلٔه معينی از تکامل آنست؛ وجود دولت اعترافی است ب

.  آن در يد قدرتش نيستی از با خود گرديده وبه نيروھای متقابل آشتی ناپذيری منشعب شده است که خالصينحلیال

 يک که اين نيرو ھای متقابل يعنی اين طبقات دارای منافع اقتصاد متضاد، در جريان مبارزه ای بی ثمر، وبرای اين

 قرار گرفته باشد، نيروئی که از شدت تصادمات بکاھد و  ما فوق جامعهديگر وخود را نبلعند، نيروی الزم آمد که ظاھراً 

 ھمين نيروئی که از درون جامعه برون آمده ولی خودرا مافوق آن قرار می. محدود سازد" نظم"را در چھا رچوب  آن

 ١٧٨ و١٧٧صفحه " منشٲ خانواده، مالکيت خصوصی ودولت" "  دولت است- شود دھد وبيش از پيش با آن بيگانه می

  .۵دولت وانقالب صفحه" لمانام چاپ شش

  :گويد  سپس لنين ادامه داده می  

دولت محصول . در اينجا ايدٔه اساسی مارکسسيم در مورد نقش تاريخی دولت، با وضوح کامل بيان شده است  

اتی آيد که تضاد ھای طبق دولت در آنجا، در آنزمان ودر حدودی پديد می. ست طبقاتی ای تضاد ھاآشتی نا پذيریوتجلی 

  .۶دولت وانقالب صفحه .. توانند آشتی پذير باشند طرز ابژکتيف ديگر نمیه در آنجا ، در آنزمان ودر آن حدود ب

 تحقق اخالقی نيست که از طريق آن بتوان ۀاز تعاليم مارکسيسزم می توان به اين نتيجه رسيد که دولت يک پديد  

 ماھيت اين قوانين آورد، وطبعاً  ادمات را در محدوده ونظم قوانين خود در میوحدت ملی را تٲمين نمود، بلکه دولت تص

 ما فوق جامعه قرار دارد که دولت ظاھراً  با وجودی. ند مسلط اات که ھمانا طبقاتیحامی منافع يک طبق طبقاتی است و

.  آشتی طبقات نيستۀی زميناوجه به معن وجود آمده ، به ھيچه واز مناسبات درون جامعه که ھمانا تضاد منافع است ب

نقشی که سھم و  که بر اساس طبقات اجتماعی شامل افراد مختلف ازگروه ھا ومليت ھای مختلف ساکن در يک کشوراند

؛ بدين ترتيب دولتی که قرار است در افغانستان زير نظر  به عھده دارند، از ھم تفکيک می گردنددر توليد و توزيع کاال

تواند بيرون ازاين قاعده باشد، اين دولت حامی منافع  میآنھا تشکيل ومستقر شود نس وھمدستان مريکا وانگليامستقيم 

اين . وحدت وجود ندارد ی درآن برای آشتی وئدرست مانند خلف خود، جا فئودالھا وکمپرادور ھا خواھد بود، غرب،

  .است" مزدور"ث غالمی دولت حامد گونه استقاللی برخوردار نخواھد بود، وار دولت دست نشانده است که از ھيچ

  :دولت دست نشانده  

 دارای استقالل بوده ولی در واقع توسط برخی از قدرت ھای  ظاھراً اين اصطالح به دولتی اطالق می شود که  

  . بيگانه کنترل واداره می شودمعموالً  (بزرگ

  )ی ئعلی بابا غالم رضا ----  فرھنگ سياسی آرش٢٩٢ ۀصفح(  
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دارد، ھر تعداد از وطن فروشان که در آن شرکت کنند استقالل نت افغانستان حتی در ظاھر ھم که دول در حالی  

گان نبيگا ھيچ مليتی نيستند، اينھا نوکران وجاسوسانی اند که درخدمت ۀمی کند؛ زيرا اينھا نمايندييری نماھيت آن تغ

  .ماھيت اصلی اين دولتيند، در عوض جيب ھايشان پُرتر می شود؛ قرار دارند وحامی منافع آنھا

را  ای آن در مقاله قبالً  اين دولت مزدور وجود دارد انتخابات است، که من ألۀواقيعت ديگری که در مس  

از ھمين اصطالح استفاده می کنم و انتصاب يک ويا چند فرديکه متجاوزين تحميل می  تکرار به خوانده ام و" انتصاب"

دن ھر چه بيشتر اين موضوع به اخبار وارقام داده شده دولت مزدور افغانستان برای روشن ش. کنند، انتخاب مردم نيست

  .مراجعه می کنم تا ديده شود آيا اکثريت مردم ما در انتخابات شرکت داشته اند

 مقامات، روز نامه ھا، جرائد وراديو ھای ۀ حمل بر گزار گرديد قرار گفت١۶دور اول انتخابات که به تاريخ   

ليون نفر در آن سھم گرفته بودند   که در نھايت با رسوائی وسروصدا بی نتيجه ي م٨ تا٧اميانشان حدود دولت مزدور وح

دستان ھمکار دولت حضور مردم کمرنگتر بود ه دور دوم به اعتراف دولت مزدور وقلم ب. ماند وبه دور دوم رفت

 قبول قرار گيرد، با مقايسه به جميعت ُکل کشور ليون سھم گرفتند ، ھر گاه ھمين ار قام موردي م۶ ونيم تا ۵چيزی بين 

 در صد تمام جميعت کشور شرکت داشته ١٩ درصد ودور دوم ٢۵دور اول حدود در ليون می باشد ، ي م٣١که باالی 

 ۀعساکر، پوليس وکارمندان ادار(امل کارمندان دولت ، قوای مسلح  شھر نشينان ، شگان اکثراً رٲی دھند. اند نه اکثريت

که حقوق ومعاشات دالری می  ، کار مندان انجوھا وکمپنی ھای خارجی ويا ساده تر بگويم کسانی) دولت مزدورامنيت

ره سھم گرفته باشند که فيصدی آنھا قابل يی ھم خوشباورانه بيرون ازاين دااعده گيرند، کمپرادورھا وبازاريھا ، شايد 

يشتر در اطراف، قريه ھا و دھکده ھا زندگی می کنند که در شود، ب مردم میبه ھسته مرکزی توجه نيست، آنچه مربوط 

  .ھيچ گزارش رسمی دولت مزدور از آن ياد نشده ؛ که اين به معنی سھم گيری اقليت است نه اکثريت

عبدهللا خائن ادعا ) در ھمه نوشته منظورم انتصاب وزمينه سازيست( مضحک انتخابات ۀبعد از ختم نمايشنام  

رت گسترده صورت گرفته واال اودر رٲس مزدوران قرار می گرفت، واشرف مزدور ادعا دارد که کرد که تقلب به صو

که برای شفافيت الزم باشد او قبول دارد، معلوم است که پشتش گرم است، داد وبيداد  او برنده است وھر پروسه ای

  !اه به حال مردم مااتحاد اين دو موجود مفلوک اگر ايجاد وحت ملی می کند و.  بازیۀعبدهللا ادام

   در ين ميان که راست می گويد ؟   

ا در چنين کشوريکه تمام امور آن در دست بيگانگان است، آيا می تواند انتخاباتی در آن صورت گيرد؟ آي  

وجود بيآيد ؟ محال است ، فقط باسواد خرده بورژواست که در ه راده مردم باشد می تواند باشرائطی دولتی که ممثل 

هللا ، وطن فروشانی اند که تالش دارند تا خودرا در دھردو بی وجدان اشرف وعب.  است نه عنصر انقالبیهجيتوصدد 

  .خدمت گذاری به اربابان زر وزور تثبيت کنند

 کردن وتٲکيد روی بی وجدانی ووطن فروشی بورکراتھا در ءماھيت چنين دولتی وچنان انتخاباتی را افشا  

ی داشته باشند که جايگزين اين اکه ماشين آماده  دستان انقالبی است، بی آنه شنفکران وقلم ب تمام روۀ وظيف،افغانستان

 ضد هليونھا انسان زحمتکش در مقابل امپرياليزم وزور گوئی قيام کرده اند وھمه جا بييکی بکنند، در جھان ما اکنون م

 مبارزه طوالنيست ۀشند که جايگزين کنند؛ زيرا پروسی داشته بااماشين ويا دستگاه آماده که  آن مبارزه می کنند، بی آن

ی نخواھد دم ودستگاھی که بايد جايگزين شود درين پروسه شکل خواھد گرفت، آنچه آماده جا می گيرد بھتر ازدولت فعل

کنيم بايد دست روی دست بگذاريم وتماشا گر باشيم، که اين خيانت به مردم ما وسرنوشت ھر گاه روشنگری ن. بود

  .استآنھ

وظيفه تمام انقالبيون وکمونيست ھا افشای بی امان دولت مزدور افغانستان است، ھمانطوريکه با سوادان قلم به   

  . آنندهصدد توجيدست وجيره خوار در 


