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  لمانااستعفای رئيس جمھور 

  پس از بازگشت از افغانستان
  

تان به دستور و به ُدرين روزھا مد شده که تمام سران ممالک تجاوزگری که عساکر شان را برای اشغال افغانس

اين سفرھا اگر از يکسو برای . ھمياری امريکا گسيل کرده اند، سرزده و بدون اطالع قبلی به افغانستان ميروند

تقويت روحی عساکر اشغالگر که از مورال ضعيفی برخوردار اند، صورت ميگيرد، از سوی ديگر نشان ميدھد که 

 افغانستان را مستعمرۀ بی صاحب خود ميدانند و در رفت و آمد به آن فرمانروايان کشورھای امپرياليستی واشغالگر،

  . نيازی به اطالع قبلی نمی بينند ھم

و دراين اواخر ھورست کوھلررئيس جمھورآلمان نيز با . . . چند وزير انگليس، وزيری از سويدن، از لتويا، از

تی که عساکر شان مستقر اند سفر کرده وضمن سا در واليؤ و رءھريک ازاين وزرا. خانمش به افغانستان سفر کرد

وھکذا ھر کدام يا درجريان سفر يا بارسيدن .  ديدار با سربازان آدمکش شان از آنھا گزارش و خبرھائی ھم ميگيرند

  .به کشور خود مصاحبه ھائی ميکنند ويا مقاالتی مينويسند ونظر و خاطرات شانرا در بارۀ افغانستان بيان مينمايند

نگليسی افغانستان را کشور شکست خوردۀ قرن سيزدھمی خواندند و با صراحت گفتند که عساکر شان وزرای ا

مين  امنيت أآنھا گفتند سربازان شان برای ت. برای بازسازی افغانستان و استقرار دموکراسی درآن کشور نيامده اند

اشغالگران با صراحت !!!  چه روزگاریوای(يک شان به اين کشور گسيل شده انديژبريتانيا و جھان ومنافع سترات

 نابخرد افغان نما ھنوز ھم  اين حضور اشغالگرانۀ امپرياليستی را ه ایاز اھداف اشغالگرانۀ شان ميگويند، ولی عد

. لمان ھم اظھار نظر کرد وديد اصلی اش را بيان نمودابه ھمين اساس رئيس جمھور ). مينامند" جامعه جھانی"کمک

لمانی مستقر المان، چند روز پيش، پس از ديدار با نظاميان ارئيس جمھور : "دراين مورد نوشتسايت دويچه ويله 

لمان ادر افغانستان، ھنگام بازگشت به برلين، در طياره به خبر نگار يک شبکۀ راديوئی گفت که استقرار نيروھای 

  : مھورآلمان ھمچنان گفته بودکوھلر رئيس ج". لمان باشدادر خارج می تواند در خدمت حفظ منافع اقتصادی 

لمان که کشوری متکی به صادرات است برخی اوقات الزم دارد برای حفظ منافعی مانند راھھای تجارت آزاد ا"

  ھمين راھھا است؟؟؟؟ ًلمان دقيقا يکی ازاوافغانستان برای امپرياليسم ". سرباز اعزام کند
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لمان بيشتر از ديگران دم از بازسازی وخدمت به مردم ا امپرياليسم تجاوزگر! چه اعتراف جانانه ای! به!  به

اينک رئيس جمھور آن راز . افغانستان ميزد و ميکوشيد اھداف امپرياليستی استعمارگرانه اش را از انظار بپوشاند

و از انگيزۀ اقتصادی . لمان است، بيان کردااصلی را بيرون انداخت وھدف اصلی را که حفظ منافع اقتصادی 

واما در کشورھای به اصطالح دموکراتيک امپرياليستی ھم آنطور که . ی به افغانستان پرده برداشتلشکرکش

جمھورکشور نميدھند ميگويند و دندوره چيان آنرا تبليغ ميکنند آزادی بيان و گفتار تا اين حد به کس و حتی به رئيس 

اين سخنان انتقاد بسياری "اينجاست که بازھم به قول دويچه ويله . که اھداف و اغراض پشت پرده را بيرون بريزند

بيشترازھمه انگالمرکل صدراعظم و وستروله معاون ." لمان را درپی داشتااز سياستمداران ورسانه ھای 

ريکائی است، رئيس جمھور کوھلر را زيرفشار و انتقاد صدراعظم و وزيرامور خارجه که خود يک عروسک ام

  . شدءتا آنجا که رئيس جمھور مجبور به استعفا. گرفتند

رئيس جمھور ھنگام خواندن متن استعفای خود، که در حضور ھمسرش انجام شد، اشک : "لمان نوشت اخبرگذاری 

  ."برچشمان داشت وبا صدائی متاثر وبريده سخن ميگفت

که (با اينحال با ذکر يک جملۀ حقيقت. بود" دموکراتيک پيشرفته"او رئيس جمھور يک کشور . داشتا حق !    آری

  . بدھدءلمان استعفااچنين زير فشار قرار گرفت که از باالترين منصب تشريفاتی ) از زبانش پريد

  :لمانااثرات اين استعفا بر جامعۀ 

لمان بی سابقه بوده است واين برای اولين باراست که ااريخ لمان، چنين چيزی در تابه قول خبر گزاری ھای مختلف 

 ءرئيس جمھور کشور با ذکر يک جمله چنان زير فشار طرفداران جنگ و اشغال قرار گرفته که مجبور به استعفا

  . شده است

اری لمان باعث شرمسااظھارات آقای کوھلر دربارۀ ماموريت ھای نظامی : "گزارشگر بی بی سی در برلين ميگويد

ًلمان شديدا و به طور گسترده تحت فشار بوده است که سربازان اين ادولت . دولت صدراعظم انگالمرکل شده است

  ".کشور را از افغانستان خارج کند

  :گزارشگر بی بی سی ھمچنين گفت

  ."لمان اعالم شده استاتصميم شوک آور آقای کوھلر در بدترين شرايط زمانی برای دولت  " 

رمايه داری در بحران اقتصادی عمومی س. ًلمان واقعا در بدترين شرايط زمانی به سر ميبردامپرياليسم ھم اکنون ا

را به عنوان عمده ترين کشور اروپائی نتوانست مھار کند و ھم اکنون ) پول اتحاديۀ اروپا(بحران يورو. غرق است

شکست خورده ولذا در مجلس ) CDU( مرکل در انتخابات ايالتی حزب. يورو به پائين ترين قيمت خود رسيده است

از ھمه مھم تر آوردن اجساد سر بازان . عليا يا بونديسرات که رئيس جمھور را بر ميگزيند، از اکثريت افتاده است

ضد اين جنگ تحريک کرده وآنھا خواستار خروج سربازان ه لمان را بالمانی ازافغانستان احساسات اکثريت مردم ا

محبوبيت دولت خانم مرکل به پائين ترين حد خود در "به داليلی از اين قبيل است که ... تان ھستند ولمانی از افغانسا

  ". چارسال گذشته تنزل يافته است

لمان را نيز مانند دولت ھالند و انگليس در پرتگاه ااينھا ھمه، وبه ويژه جنگ درافغانستان، خطراتی است که دولت 

 رئيس جمھور شان غير ارادیگری ھای ءلمانی ھراس دارند که افشااغالگران سقوط نزديک کرده است، ولذا اش

اينجاست که در تقالی جلوگيری ازآن رئيس جمھور . طبل رسوائی آنھا را بيشتربه صدا درآورد وبحران را تشديدکند

  .را قربانی کردند
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سيختگی نظام سرمايه داريست اين بحرانھا ھمه ثمرۀ افسار گ. واما که سرچشمۀ اين بحرانھا درجای ديگريست

. ونتيجۀ جھانی شدن سرمايه و ضميمۀ اين جھانی شدن يعنی اشغال کشورھای ديگر توسط امپرياليسم جھانی است

واما چه ميتوان کرد . که امروز يا فردا کشورھای امپرياليستی بايد تاوان آنرا بپردازند، آنچنانکه شوروی پرداخت

يگر بايد جلوداری مبارزات ضد تجاوزی را برعھده بگيرد، آنچنانکه در قرن نوزده و که خلق مظلوم افغانستان بار د

  .  بيست گرفت، ولی اينبار برای آزادی کامل و واقعی ا ش

        

  

  
 


