
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   

AA-AA 
بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Reports گزارشھا
  

    

  AA-AAگزارشگر پورتال 

  2011اکتوبر  24ن ــ برلي 

 

  
  

  

  بزرگان ک,سيک يد از قدمگاهِ دباز

  دونگه مارکس، انگلس، لنين، ستالين و مائو تس

ــ و از طريق پورتال  اشاعه يافته "کارگر ــ شاخۀ برلين مرکز تربيۀ"�غيِۀ قسمی که در اب
 از قدمگاهِ اکتوبر  23ديروز يکشنبه  نيز نشر گرديده بود ــ "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

اشتراک کنندگان که کاروان بزرگ  .صورت گرفتنيزم در برلين  بازديد بزرگان مارکسيزم ــ لن
مسير حرکت طوری . پيش از ظھر به حرکت افتاد 11اران را تشکيل ميداد، بساعت بايسيکل سو

و اتفاقاً  انتخاب شده بود، که در ظرف سه ساعت از تمام قدمگاھھای آن پيشتازان بازديد گرديد
در زمرۀ . ھمه نقاط مورد بازديد ازھم فاصلۀ زياد نداشته و فقط در يک ناحيۀ برلين واقع بودند

المانی اشتراک کرده بود و آن راپورتر پورتال  تراک کنندگان المانی فقط يکنفر غيرِ جم غفير اش
 .ھم ميکرد بود که در واقع از پورتال نمايندگی "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

رھنمای اين سير تاريخی ــ  Dr. Volker Hoffmannيک مؤرخ المانی بنام داکتر فُلکر ھُفمن 
اشتراک کنندگان نيز که شامل پير و برنا و حتی . تشريحات ميداد زبان آرام فرھنگی بود که با 

البته تعدادی از . چند طفل خردسال ھم بودند، با گوِش ھوش ميشنيدند و يکسره گوش بودند
  .مھمانان نيز در موارد خاص معلومات جالب ميدادند

واقعاً پا به برلين  ک ازين بزرگانآقای ھُفمن از مھمانان پرسيد که کدام ي کاروان پيش از حرکت
تا . دونگ را بر زبان راندند و تعدادی ساکت بودند و متردده تعدادی نام مائو تس ؟نگذاشته است

دونگ واقعاً به برلين نيامده بود، مگر انديشه و ه اينکه خود رھنما تصديق کرد که مائو تس
  .افکارش درينجا بخوبی نفوذ کرده بود

ً تفاقا طبوع و گوارا بود؛ با آسمان نيلگون و آفتاب ط�ئی که شباھت به ھوای ھوا ھم بسيار م ا
از  ،تاريخی ــ فرھنگی بی نظيره بود که اين سير روا داشتطبيعت ھم گويا . عزيز داشتکابل 

  .گيردبطيب خاطر صورت ھر نگاه به 

نيمۀ دوم دھۀ  .دن کرديممی آورد، دي رسالھای جوانی کارل مارکس را بخاطاوbً از آبده ای که 
و مارکس جوان از محضر استادان ) 1841تا  1836(قرن نزده است  لھسی و اوائل دھۀ چ

که در آن زمان بنام ديگری ياد ميشد،  "پوھنتون ھومبولت"  Humboldt Universitätبرازندۀ
در درسھا ساعيست و اولين جوانۀ افکار جديد در . يکنددر رشتۀ حقوق و فلسفه کسب فيض م
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گرديده و چندی  "کفر آميز"مارکس مگر بزودی متھم به ابراز سخنان . مغزش خطور ميکند
مارکس ديگر مجبور است که زير . نميگذرد که بخاطر ھمين اتھام از وی سلب تابعيت ميگردد

  .يک نام کذائی به اقامت خود در برلين ادامه بدھد

  

  
  

  مارکس جوان پورتریِ 

 

در قدمۀ دوم از وbديمير الييچ لنين سخن رفت و خانه ای را نشان دادند که وی مدتی در آن 
گفتند که لنين جمعاً ھفت مرتبه به برلين آمده و ھربار مدتی را درين شھر دلپذير . سکونت ميکرد

سواری ريل از سويس حرکت کرده و از البته به استثنای دفعۀ آخر که به . سپری کرده است
لنين در برلين بيشتر آثار . طريق برلين عازم روسيه گرديد و انق�ب اکتوبر را برپا ساخت

مارکس ــ انگلس را مطالعه ميکند و ھم از کتاب فريدريش انگلس استفاده مينمايد که مسألۀ 
ن آثار مارکس و انگلس در در آن زما. زراعت را در المان و فرانسه مورد بحث قرار ميدھد

روسيه اجازۀ ورود نيافته بود، در حالی که کپيتال مارکس حتی در ھمان زمان ھم در روسيه 
دولت روسيه بدين عقيده بود، که چون کپيتال در سطح عالی و بسيار مغلق . دستياب ميگرديد

  .نوشته شده است، ازينرو کس از آن در روسيه استفاده ھم کرده نميتواند

؛ يعنی  Frankfurter Alleeس به جادۀ عريض، دلکشا و بسيار دلباز برلين رسيديم که سپ
ياد  Stalin Allee "خيابان ستالين"اين جاده در ابتداء بنام . ناميده ميشود "خيابان فرانکفورت"

ميگرديد، اما بعد از فوت ستالين که روسيه از مسير سوسياليزم يکسره منحرف گشت، نام 
بدين مناسبت نام ستالين را از اين خيابان . د غضب رھبران شوروی قرار گرفتستالين مور

رژيم برلين شرق که گوش بفرمان کرملين داشت، مجسمۀ . عاليشان برلين نيز حذف کردند
ادامۀ اين . ذوب کرد، تا حتی اثری از آن نماند بزرگ ستالين را نيز ازين جاده کنده و يکسره

ياد ميشود که تا مرکز برلين  Karl-Marx-Allee "بان کارل مارکسخيا"خيابان باشکوه بنام 
  .ادامه مييابد Alexander-Platzشرق سابق يعنی 
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ياد ميشد و مجسمۀ بزرگ  Lenin-Platz "ميدان لنين"بعد رھسپار ميدانی شديم که زمانی بنام 
. فراشته بودقد برا سنگی لنين از سنگ سخت گل سرشوئی رنگ بارتفاع نزده متر در مرکز آن

بعد از اتحاد مجدد المان مجسمۀ لنين را به نزده قطعه بريده و در جائی  ؛ يعنی 1991در سال 
نام لنين را برغم پروتست شديد مردم، شاروالی برلين . مخفی ميسازند؛ حتی گويند در زير خاک

 "ميدان لنين"حاb ھمان . دن ميگذاررا بر آ "ملل متحد"حذف کرده و اسم معروف از آن ميدان 

در . ــ ياد مينمايند "ميدان ملل متحد"ــ يعنی  Platz der Vereinten Nationenسابق را بنام 
را که به مصرف خيلی رد ه گِ خ نُ و ھشت رَ جای مجسمۀ عظيم لنين، اينک سيزده صخرۀ بزرگ 

گردد که خوانندۀ ارجمند متوجه مي. گزاف از تمام قاره ھای کرۀ زمين آورده اند، نصب ميکنند
و نيز به محو و انھدام آثار تاريخی و فرھنگی خود ميپردازد، " بافرھنگ"و " متمدن"حتی المان 

 !!!!!!يمميخوان "وحشی و بی فرھنگ" خاطر تخريب ھيکلھای باميان،را به  "طالبان" ما تنھا

  :خميری درست کنند، ميگويند اروپائيان برای اينکه برای خويشتن خويش، بينیِ 

  

  !!!"ريب آثار فرھنگی ھم خود نوعی فرھنگ استحتی تخ"

  
و در  وردآ خواھند بزودی از خفاء بدررا که مجسمۀ لنين  پيشگوئی ميکند مگرآقای داکتر ھُفمن 

    .در آيندۀ قريب روی کار آيد، بازبندی خواھند کردکه قرار است  "موزيم تاريخ المان"بطن 

  

  

 
  

  برلين" الکسندر پلتس"مارکس و انگلس در مجسمۀ 

 )معدوم است شرقِ  اين مجسمه يادگار المانِ (


