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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١٨جنوری ١٨

  
  ،انبازان خلقجبزرگداشت از بھترين 

  ه مبارزۀ آنھا ادامه دادن استب 
  " ھميشه آزادی دگرانديشان است،آزادی": نقل قول از روزا لوکزمبورگ

ھم با راھپيمائی به طرف بازاين سال ده در تظاھرکننھزاران تن". آزادی دگرانديشان"و "ليبکنشت"، "لوکزمبورک"

 فراموش "شتلنين ـ لوکزمبورک و ليبکن"ھيچ کدام يعنی : کردنديستھا با شعاری که با خود حمل می بود سوسيالبنای ياد

 .، روان شدند!مخالفت کنيدبه پا خيزيد، اعتراض ، مقاومت، قيام، دفاع و! نشده اند
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 صورت گرفت، تعداد زيادی " کارل ليبکنشت"و " روزا کوکزمبورگ"بود به خاطر ياددر تظاھراتی که به روز يکشنبه 

فعاالن ضد فاشيستی و نمايندگان اعضای مختلف احزاب چپی حصه  از ی ئ و کھن سال، گروپھاکمونيستھای جواناز 

بود دو شخصيت مبارز در  برلين به طرف بنای ياد درتظاھرکنندگان از ايستگاه قطار فرانکفورتر تور. گرفته بودند

بود که يک قسمتی به طرف بنای ياد مستقيم  ديگرتنبه ھزاران ھمچنين . منطقۀ فريدريشفلده به راھپيمائی آغاز نمودند

 محل تجمع نيروھای گوناگون سياسی تبديل ، بهمحل تظاھرات در آرامگاه. از قبرستان را تشکيل می دھد، رفته بودند

سياستمداران . اشتراک کنندگان با گذاشتن اکليل ھای گل و گلھای ميخک سرخ احترام آنھا را به جای آوردند. شده بود

،  و رئيس حزب چپی ھاSahra Wagenknecht "زھرا واگنکنشت" رئيس جناح مجلس نمايندگان المان نخبه از جمله

 "اوسکار لفونتن"و رئيس حزب چپی ھا در گذشته " دی. پ. اس"  رئيس حزب Katja Kipping "کتيه کيپينگ"

Oskar Lafontaineسياسی ھایھمچنين شخصيت .نمودندھانی د با سخنرانی از به قتل رساندن رھبران کارگران ياد 

ی را که باعث  تا کسانوردآمجھز با سالح در ميان تظاھرکنندکان ھجوم  پوليس المان .زياد ديگر نيز حصه گرفته بودند

و يا " پ کا کا"به خصوص طرفداران حزب کارگران کردستان ترکيه . نمايند قانون شوند، دستگيرعمل خالف

را که اينھا در کشورھای امپرياليستی و فاشيستی به حيث ائتالف " YPG"طرفداران ارتش  کرد ھای سوريه  

  . تروريستی شناخته می شوند

حقوق،  پس ديده می شود در کشوری که دولت آن داد از آزادی و دموکراسی می زند و می خواھد تا  به اصطالح 

دموکرات با د، در ھمين کشور افغانستان ببرکشور ما مانند در بند اسارت ھای زادی بيان و دموکراسی را به کشورآ

که ی ئ و آنھم عليه دولتھاب خود رااحزا پرچم ، شعارھا واجازه ندارد تا عکس ھاحق و کسی  ،قانون آزادی بيانداشتن 

 "گلبدين" مگر در کشور به اسارت کشيدۀ ما افغانستان . بلند کنند،قلمداد می کندديکتاتور دولت المان آنھا را به حيث 

 حق جنبشھای هۀ ب مبارزی که به خصوص در زمان،د از آن ھمه جنايتی که انجام دادهعو باند جنايتکارش بتل قا

زاديبخش را به قتل آتا توانست نيرو ھای جنبش جريان داشت، وی عليه تجاوز شوروی آنزمان خلق افغان  آزاديبخش

و خون يکسان کرد، به پاداش جناياتی به خاک با خانه ھای شان رساند و بعد از آن به ھزاران تن از باشندگان کابل را 
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و  که  وی انجام داده است، از جانب امپرياليستھا و ادارۀ مستعمراتی کابل از ليست سياه ملل متحد خارج می شود و دار

 تا باز ھم دمار از روزگار مردم به خصوص گردندمی  از زندان آزاددر اين اواخر  یودستۀ  ضد انسانی و زن ستيز 

  .ۀ افغان بکشندزنان ستمديد

که عليه را  افرادیکنندگان می خواھد تا صدای رستادن صد ھا پوليس در بين تظاھر مگر دولت فاشيستی المان با ف

 مانع  نه تنھا و به اتھام تروريست در گلو خفه نموده،بلند می شود ئی روزھايندولتھای سرکوبگر و ديکتاتور در چن

دولتھای  ر حالید .دمی دھو مورد سرزنش قرار دستگير آنھا راه شعارھا و برافراشتن پرچم آنھا می گردد بلک

 پشتيبانی شانمنافع حامی متحدين جنايات و  و باندش به حيث "گلبدين"ازتروريستھا و جنايتکارانی مانند امپرياليستی 

  .حمايت اقتصادی و نظامی می کنند" غنی" گوش به فرمان خود نند توسط مزدورتا می توانموده وآنھا را 

 تن در تظاھرات و تجمع ھزاراندر عالوه به راھپيمائی  بود از دو شخصيت مبارز،يادمناسبت فته نماند که به ناگ

 به اشتراک  جلسات و کنفرانسھا به روز شنبه و يکشنبه گذشته ،"ليبکنشتکارل " و "روزا لوکزمبورک"آرامگاه 

 موضوعاتی که. ط زيست در برلين برگزار گرديده بودھنرمندان، مدافعان محي دانشمندان، تاريخدانان، سياستمداران،

ای کشورھای امپرياليستی در کشور ھای افريقائی و رقابتھسياسی و اقتصادی ، اوضاع صورت گرفت روی آن  صحبت

 محيط ،فرمانروايانعمال ا،  ، فروش و صدور تسليحات نظامی و گسترش آن در جھان، ستراتيژی جنگیدر اين قاره

  ...زيست و 

وسط  تکه قرار است یيتمنوری عليه کنفرانس ار فب١٧تظاھرات به تاريخ : اری که در کنفرانس برلين اعالم شد قر

 .گيردر مونشن المان برگزار شود، صورت می  در ھمين تاريخ در شھ شان کشورھای امپرياليستی و کشورھای حامی

  


