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 Reports  گزارش ها 

  
  گزارشگران پورتال

   ٢٠٠٩ دسمبر ١٠برلين، 
  
 
  
  

 مگر افغانستان، ويتنام ثانی امريکا خواهد شد؟
  

Wird Afghanistan zum zweiten Vietnam der USA? 
  

 ) MLPD ) Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands ٢٠٠٩ به اعالن مؤرخ اول دسمبر مطابق

 جلسه ای جهت بررسی اوصاع ٢٠٠٩در پورتال، ديروز نهم دسمبر "  ست المانينييست ــ لنحزب مارکس"

تجمعگاه "  يعنی Treff Internationalبرلين موسوم به " لنونوی کي"افغانستان در محل تجمع اين حزب در ناحيۀ 

داير تحت عنوان باال  برلين Treptow-Köpenick نواحی ه به ابتکار يونِتاين جلسه ک. صورت گرفت" بين المللی

 درين تجمع .فت و سی دقيقۀ شب  ادامه يا٢١ شام آغاز گرديده و تا ساعت ١٩گرديده بود، مطابق پروگرام به ساعت 

خانم ، دپلوم انجنير " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"، دو نفر نمايندۀ پورتال ده بودکه در فضای دوستانه برپا گردي

 يک افغان مبارز ديگر مقيم برلين که . اشتراک فعال داشتندنسرين معروفی و دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی نيز

طرف اداره کنندۀ جلسه قرائت نسبت گرفتاريهای فاميلی در جلسه اشتراک کرده نتوانسته بود، پيامی داشت که از 

  . در زمرۀ اشتراک کنندگان، چند نفر از شمال افريقا نيز به چشم ميخوردند.گرديد

 تجزيه و تحليل قرار گرفت شفتۀ اشغالگران در محراقو وضع آ ، اهداف اصلی  افغانستانبررسی جنبش مقاومت در

اضران  رسانيده و در مورد نکات ه کرده بود، به سمع حو آقای دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی يادداشتی را که تهي

  :ذيل تشريحات دادعمدۀ 

  ــ معلومات مختصر راجع به تاريخ افغانستان

   افغانان در طول تاريخانۀمبارزات آزاديخواهــ 

 اتحاد شوروی و آزادی سقوط در دگرگونی های اخير قرن بيستم، که منجر به ها ــ رول نبرد آزادی بخش افغان

  .گرديدو اتحاد مجدد المان اروپای شرقی 

اروپائيان و . نا گفته نماند، که نکتۀ اخير بار اول در بين المان ها برده شده و در معرض قضاوت ايشان قرار گرفت

علول همه چيز قرن بيستم اروپا را ماخير دهۀ هشتاد و سرنوشت ساز دگرگونيها و تحوالت بنيادی ، خصوصًا المانها 

يادداشت جناب معروفی تأکيد . ديگر ميدانند، بدون اينکه رول جهاد قهرمانانۀ افغانان را در زمينه مد نظر بگيرند
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 ١٠متن بيانيۀ آقای معروفی در صفحۀ امروز، . کافی بر اين موضوع کرده و توجِه اشتراک کنندگان را جلب نمود

تکثير در تمپ پورتال  اين بيانيه که به اندازۀ کافی .تال نشر گرديد در بخش زبانهای اروپائی پور ٢٠٠٩دسمبر 

وعدۀ " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" به پورتال ايشان.  ندگان قرار گرفتگرديده بود، در دسترس اشتراک کن

  . هم دادندهمکاری 

  . گفتندبعد نوبت به جر و بحث ها رسيد و نمايندگان پورتال به سؤاالت حاضران جواب 

 جلسه هم نبض داشتند،  کافی  جنبشهای آزاديخواهانۀ افغانها آگاهیاز روحيۀ استقالل طلب وچون اشتراک کنندگان 

مقاومت در ، که اشتراک کنندگان ابراز اطمينان کردند.  قاومت افغانان چشم ميدوختماالمال از اطمينانی بود که بر م

 امريکا گرديده و اشغالگران سرافگنده  اضالع متحدۀنستان ويتنام دومافغاافغانستان نضج و قوام بيشتر گرفته، 

   .گويندبافغانستان را ترک 

  


