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 Reports گزارشھا

  

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: گزارشگر 

  ٢٠١٧ می ٠٣

  

  گزارشی مختصر از جشن روز کارگر در برلين
که شامل احزاب و نھاد ھای فرھنگی از شن اول ماه می، يعنی روز کارگر، در پاسخ به دعوت برگزارکنندگان ج

، MLPD ( ،PYD-Berlin (ھای مختلف من جمله مرکز فرھنگی افغانھا، حزب مارکسيست لنينيست المانورشک

 Frauen von Gabriela (Germany) ،Rebell ،Internationalistisheدموکراتيک فلسطين،کميتۀ 

Liste/MLPD که از بسا  بود  مناسبت روز کارگر، برگزار شده اپريل جشن پرشکوھی به٣٠،  بود، به تاريخ

  .جھات کامالً بی نظير بود

  :نکات آتی می باشد باعث می گرديد تا اين جشن را بی نظير بدانيم، به نظر من آنچه

نکته ای که اگر نيک نگريسته شود به . کنندگان و به تأسی از آن مھمانان بودنخستين نکته، ترکيب مختلط برگزار -١

 در جوامع سرمايه داری غرب از امريکا گرفته تا انگلستان و از المان معنای واقعی کلمه، شنا در خالف مسير حاکم

زيرا در حالی که در . ھای وابسته به اتحاديۀ اروپا را بازتاب می دادرانسه، ھالند، يونان و ساير کشورگرفته تا ف

 در پناه تمام دنيای سرمايه داری از خرد و بزرگ آن اين شيپور راسيسزم، فاشيزم و نژاد پرستی است که

ناسيوناليزم گوش ھا را کر کرده، در ھيچ کجائی از جھان سرمايه داری خارجی ھا به خصوص اتباع آوارۀ 

نمی توانند از سرزنش ھا و نگاه ھای تحقير آميز و گاھی ھم ... افغانستان، عراق، سوريه، کردستان، فلسطين و

ننده چنان صميمی و در کنار ھم، به تجليل از روز دشمنانه به دور باشند، در محفل برگزار شده، افراد شرکت ک

ھمين خصوصيت کارگر پرداختند، تو گوئی آنھا از سالھا با ھم ديگر دوست و از يک خانواده می باشند، به نظر من 

  .جشن، آن را از ساير جشنھا متمايز می سازد که بايد از آن آموخت

بدان معنا که با وجود برنامه ھای متعدد شامل . يق آن بود دومين نکتۀ برازنده در جشن سازماندھی بسيار دق-٢

، برنامه ريزی چنان صورت گرفته بود که رانینخ قطعات کوچک ھنری و سرقص، آواز خوانی، موسيقی، نمايش

 يافته با  اميد بتوانم به متن سخنرانی ھا دسترسی-سخنرانان در بين پارچه ھای موسيقی و رقص، مطالب ارزشمندی

 را به صورت فشرده تقديم داشتند که در نتيجه خالف محافل مشابه که -فارسی تقديم بدارم/برگردان آن به زبان دری

سخنرانان ابتداء و يا در اخير صحبت نموده، در کل برنامه را به دو و يا سه قسمت تقسيم و در نتيجه گاھی حضار 

می گردند، در اين محفل گذشته از تنوع برنامه، نظم دقيق آن نيز، به نسبت سخنرانی ھای طوالنی واقعاً خسته 
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شرکت کنندگان را نمی گذاشت تا از جسله بيرون شده، در ھر گوشه و کنار بيرون سالون حلقات جداگانه به وجود 

  .بيايد

گری معرف  آواز خوانی، موسيقی و رقص که عمده ترين بخش برنامه را به خود اختصاص داده بود، از بعد دي-٣

بوده، ھای متفاوت بين باشندگان بومی المان يعنی المانھا و پناھندگان متعدد از کشور ھای مختلف فرھنگ ھا و ھنر

 آنھا گويای اين نکته بود، که نوای نی و صدای تار، نه قوم و مليت می شناسد و نه ھم نژاد استقبال ھمگانی ازھريک

ھمان دلچسبی از موسيقی امريکای التين و يا فلسطين استقبال می نمودند از ھمين رو ھم بود که حضار با . و کشور

  .که از موسيقی المان و يا کردستان و افغانستان

 اجرای زندۀ سرود انترناسيونال ھر چند با تأسف فقط به يک زبان بود که می شود آن را به مثابۀ کاستی برنامه -۴

شرکت کنندگان با به پای ايستاده شدن حين اجرای آن، مورد استقبال ريزان دانست، با آنھم به گرمی از طرف تمام 

  ".پرولتاريا ميھن ندارد"قرار گرفته، يک بار ديگر مؤيد اين ندای جاودانی مانيفيست کمونيست بود که 

رشکوه افتخار می ورزد که نه تنھا در تبليغ برای شرکت در اين محفل پ" آزاد افغانستان- افغانستان آزاد" پورتال -۵

بين تمام نشرات جامعۀ افغانھا نقش انحصاری داشته است، بلکه با شرکت چند تن از متصديان و ھواداران پورتال 

 ادا می در چنان محفلی، سھم خود را به مثابۀ عضوی مؤثر و رسالتمند در جامعۀ بشری به ويژه بخش پيشرو آن

  .نمايد

خوانندگان ارجمند پورتال تقديم بداريم، توجه شما را به تعداد قبل از آن که فلم ويدئويوئی محفل را خدمت شما 

  :معدودی از عکسھای مجلس جلب می نمائيم

  برلين-مرکز فرھنگی افغانھا : عکسھا از
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