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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  رھا .س
 ٢٠١٣ جوالی ١۴

 "رھا .س"بخش ديگری از يک اثر تاکنون تکميل ومنتشر ناشدۀ 

  وماھيت دولت" اردوغان"دولت 
در آغاز " پارک گزی"که اعتراضات وتظاھرات  ته شده بود، زمانی به مدت يک ونيم ماه قبل نوشاً اين بخش تقريب: نوت

  .خود قرار داشت

) در پارک تقسيم(کاش من حاال در ميدان گزی انديشم که ای در اين روز ھا زياد دلم ھوای ترکيه کرده است وبا خود می

زدوری طيب اردوغان با آتش  کسی باشم که دولت م،افروختم؟ نه چرا؟ تابر روی مظاھره کنندگان آتش می. می بودم

  . گنديدگی ومزدوری خود را ثابت سازد،افروختن در صورتم

 سگ زنجيری امپرياليسم امريکا اعالن کرده است که اينبازھم از راديو خبری شنيدم که دولت رجب طيب اردوغان 

زی روی دست گيرد  وخصمانه را عليه اعتصاب کنندگان ومظاھره کنندگان پارک گیخواھد برخورد قھر دولت می

کنند وشعار استعفای   از حق خود دفاع می،که آنجا آمدند وبا گذاشتن مرگ برکف دست زيرا به نظراردوغان کسانی

که فاشيسم اردوغانی آنھا را به ستوه آورده   بايد از طرف بيگانگان تحريک شده باشد نه ايننداردوغان را باالکرده ا

  .ستن راھی برای احقاق حقوق شان وجود ندارداز برخ را زندان ملل ساخته است وجوکشور

 واز حداقل ندبلند کرده ا" پارک گزی را اشغال کنيد"مظاھره کنندگان شجاع پارک گزی از چند روز قبل بدينسو شعار 

 که ند ای ونه آشوب گر، صرف آزادی خواھانند، نه به فکر تعرض اند شھروندی وانسانی خود به دفاع برخاسته احقوق

 که اين آزادی آنھا از  سالھا به اين طرف از جانب مزدوران ودست نشاندگان امپريالسم شان آزادی دست آوردنه رای بب

تر از  وچيزی کمندبه دار آويخته شده است، به مبارزه برخاسته اند، آزاديخواھان ترکيه خواھان نجات اين آزادی خود ا

اً من در اين کار آنھا قلب -د ند ونه به حق ديگران خواست تجاوز دارنخشد، نه حق خود را به ديگران می بن نمی خواھآن

  .-  خيلی دورماً م گرچه جسمکن خود را با آنھاھمراه وھمگام حس می

. دستش آورده دستش آورد، به زور، با اعمال قھريه به ست که بايد با حقوقی ۀ که آزادی از جملندآن مردم ديگر فھميده ا

د ن که بايد خود را آزاد کنندآزاديبخشی وجود ندارد واين مردم ا گر آزاديبخش شده نمی تواند،ھيچ کسی برای کسی دي

د که حق بخشيدنی نيست بلکه گرفتنيست ونه از راه التماس واميد نخاطر داشته باشه ب  وهدست آورده يعنی حق خود را ب

  . حقوق موجود استقھريه است که امکان احقاق اينۀ بل از راه زور ومتوسل شدن به قو

 من پيش از اين فکر می": م نشسته بود گفترکه در کنا خبرھای راديو در رابطه با ترکيه به پايان نرسيده بود که دوستی

 ،کند ولی خاطرحصول رضای ارباب خود مزدوری میه بيگانگان بوده وبۀ  دست نشانددر اينجا »کرزی«کردم تنھا 

کنند که درکنار   بوده وبا آن دست وپنجه نرم می»ايدز« مھلکتر ازار اين مرض حاال می بينم که بسيار کشور ھا دچ
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افغانستان وترکيه من ماھيت واقعی دولت ھای ايران وبسياری از کشورھای ديگر را نيزشناخته وغرقه در ھمين لجن 

  "می بينم

  .ی از حقيقت نھفته است اما نه حقيقت کاملابه نظری من در اين جمله بازھم گوشه 

  رو به دوست کرده وگفتم تو کدام دولت را می بينی که ماھيت تخاصمی نداشته باشد؟

اعمال مخالف افکار خود را سرکوب  د تا افکارمخالف ونشو ھمين منظور ايجاد میه فراموش نبايد کرد که دولت ھا ب

ولت فراطبقاتی خيال است طبقاتی وجود دۀ در جامع"  ديگرۀ دولت يعنی ابزار سرکوب يک طبقه توسط طبق"د، نکن

  .ومحال

دنبال آن تضاد ه مل بايد درک کرد که در آنجا طبقات موجود است وبأپس ھرگاه از دولتی سخن زده می شود بدون ت

دولت "د نمی توان از عدم وجود سرکب وديکتاتوری سخن زد، نکه اين موجودات وجود داشته باش وجود دارد وتازمانی

  ".کند وجز اين نمی توان بود جامعه معنی ديکتاتوری طبقه را ارائه میدربھترين ودموکرات ترين 

دولت يعنی ابزار سرکوب، دولت يعنی  شود، ھرگاه قدرت سرکوب وديکتاتوری را از دولت بگيری عاری از وجود می

  .ديکتاتوری طبقه وديکتاتوری طبقه يعنی دولت

پی عملی کردن خواست آن  خاص نمايندگی کرده ودرۀ يک طبقھيچ دولت فراطبقاتی نمی توان يافت، تمام دولت ھا از 

کند، دولت ھا در نھايت نيامده اند تا قانون وضع کنند بلکه آمده اند تا قانون را شکسته وحرص وآز خود را  طبقه کار می

ينصورت ا برتولت برشت  درۀپس به گفت. تحميل کنند) متخاصم خودۀ طبق( ديگران باالیدر قالب قانون جا زده بر

  .دولت ھا عيبی ندارند بايد ملت ھا عوض شوند

 وپگاھی به عمر درحال احتضار خود افزوده وجريان حزند تا چند صبا اردوغان مضمحل دست به ھرنوع جنايتی می

  :ايرانی، خسرو گل سرخیۀ م بخشد، اما به قول شاعر مقاوم وآزدووابستگی خود را تدا

  گيرم که می کشيد

  گيرم که می  زنيد

  گيرم که می دريد

  ش ناگزيری جوانه ھا چه می کنيد؟ئيبا رو

 

 


