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 دپلوم انجنير نسرين معروفی: نويسنده
  ٢٠١٨ جنوری ١۴

 بزرگداشت از سالروز شھادت 
  "کارل ليبکنشت"و " روزا لوکزمبورگ"

  

   
  کنشتکارل ليب             روزا لوکزمبورگ 

  
که " کارل ليبکنشت"و " روزا لوکزمبورگ"ل به خاطر بزرگداشت از سالروز شھادت داوتظاھرات با آداب و رسوم مت

  . سال قبل صورت گرفته است، به روز يکشنبه برگزار می شود٩٩

ن گرامی را در برلي" ليبکنشت"و " گرلوکزمبو"دو انقالبی سترگ   جنوری به ھزاران نفر بازھم ياد١۴روز يکشنبه 

اين دو سوسياليست تمام عمر شان را در دفاع از آرمان و حقوق طبقۀ کارگر و رسيدن به عدالتی که در آن . می دارند

استثمار وجود نداشته باشد، اختصاص داده بودند و با قاطعيت از سيستم امپرياليسم انتقاد نموده و به شدت مخالف جنگ 

رز نمادی از شجاعت و ارزشھای واالی انسانی اند، لذا به پاس فداکاريھا و اين دو شخصيت مبا. و انسان کشی بودند

  .جان نثاريھای شان، امروز يکشنبه ياد شان را بزرگ و گرامی می دارند

ده روز بعد از آن حدود .  توسط مقامات دولتی به قتل رسيدند١٩١٩ جنوری ١۵به تاريخ "  ليبکنشت"و " مبورگزلوک"

 فردی که آنھا ھم در مبارزه ای که در ماه جنوری صورت گرفته و به قتل ٣٢را با " بکنشتلي"صد ھزار نفر جسد 

به قتل رسيد، جسد وی را در " مبورگزروزالوک"زمانی که . رسيده بودند، با خود به سمت قبرستان حمل نمودند

 پيدا شد، ھمين بود که به تاريخ ١٩١٩ جون ١که جسد وی به تاريخ  لندويرکانال برلين پرتاب نموده بودند، بعد از اين

 تا به امروز بدين مناسبت مراسم و ١٩٢٠ جون به ھزاران نفر جسد وی را ھم مشايعت نمودند، لذا از سال ١٣

عالوه . گزار می گرددسرکوب انقالب و انقالبيون برتقبيح تظاھرات به قتل رساندن دو شخصيت سوسياليست مبارز و 

 در منطقۀ فريدريشفلده در برلين می روند تا در مقابل "ھاياد بود سوسياليست"زيادی ھم مستقيم به طرف بنای  بر آن تعداد
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نوشته شده و ھمچنان در تخته سنگی که در آن نام شخصيت ھای " به ما گوشزد می کنندمرده ھا "سنگی که در آن 

  .ندديگر انقالبی که کشته شده اند، درج است، گلھا را نثار می کن

 مرد، کمونستھا تصميم گرفتند تا ياد بودی از انقالبی روسی، روزا و ١٩٢۴ جنوری ٢١زمانی که لنين به تاريخ 

. ھمين بود که بزرگداشت از لنين ـ ليبکنشت ـ لوکزمبورک به وجود آمد. کنشت را در ارتباط با يکديگر برقرار نمايندليب

  .نفر برگزار می شودھزاران اين روز ھمه ساله با اشتراک طوری که خودم در برلين شاھد اين مراسم ھستم 

ی که اين دو شخصيت مبارز در راه تحقق آن مبارزه نمودند، تأکيد ئ تا بايد به ارزشھاھر انسان آگاه و تعھد استوظيفۀ 

و راه ساخته خويش برجسته  در ارتقای سطح فکری راارزشھای مبارزاتی تأثير آن  وھمچنان وظيفۀ خود بدانيم تا دنماي

 که در راه آزادی کشور ما افغانستان جان داده و ساير جانبازانیو رسم مبارزه جھت رسيدن به آزادی را از آنھا و از 

استعمار و ارتجاع است، وفادار از يوغ ی آنھا که حصول استقالل و رھائی خلق در بند ئمی دھند، بياموزيم و به آرمانھا

 را روشن نگھداريم و نگذاريم که استعمار و حاميانش در کشور ما افغانستان ضد ارزشھا مشعل راه مبارزۀ آنھا. باشيم

امروز وظيفۀ وجدانی ھمۀ ما افغانھاست تا دست آورد ھا و گامھای مبارزاتی واقعی و . را تبليغ و جايگزين آن کنند

دست آورد ھای گذشتۀ . ا برداريمجدی را عليه امپرياليسم و متحدان ناتوئی اش و ارتجاع حاکم بر سرنوشت خلق م

 .مبارزان راه آزادی را جمع بندی کنيم و آنھا را برای امروز و آينده به کار گيريم

 
  
  


