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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  فشرده سخنرانی خانم دپلوم انجنير نسرين معروفی

  برلين 

١٠.٠١.١٠  

  به خاطر بزرگداشت از سالروز شھادت

  روزا لوکزمبورگ و کارل ليبکنشت
  

دان خاطر " کارل ليبکنشت"و " روزا لوکزمبورگ"دو انقالبی سترگ  امروز ، سالروز کشته شدن  است و ما ھمه ب

  .گرد ھم جمع شده ايم تا يادی از آن دو به عمل آورده باشيم

ه در آن  دالتی ک ه ع يدن ب ارگر و رس ه ک وق طبق ان و حق اع از آرم ان را در دف ام عمر ش ه تم اين دو سوسياليست، ک

د، اخ ته باش ه شدت مخالف استثمار وجود نداش وده و ب اد نم اليزم انتق ستم امپري ا قاطيعت از سي د، ب تصاص داده بودن

  .جنگ و انسان کشی بودند

ا  اط ب د در ارتب ده می بودن روز زن ا ام ه اگر آنھ يد، ک با اين شناختی که از آن دو وجود دارد، می شود از خود پرس

  افغانستان چه موضعی را اتخاذ می نمودند؟

ان می افغانستانيکه در  آنجا بعد از تجاوز جنايت کارانۀ امپرياليزم امريکا و شرکای جرمش، قراء و قصبات بمباردم

  ؟شوند، زنان و اطفال از تيغ کشيده می شوند، خانه ھای مردم ويران و مزارع آنھا نابود می گردد

يچ ن ار و مراقبت ھای صحی ھ د، از ک ته در افغانستانيکه در آنجا فقر مزمن بيداد می کن ا و جود نداش شانی در آنج

  عوض کشت و زرع ترياک به صورت سرسام آوری افزايش می يابد؟

  باز ھم می توان از خود پرسيد که عکس العمل آن دو رھبر پرولتاريا در آن زمينه چی می توانست باشد؟

ای آزا ستان و از نيروھ ردم افغان ه م ارزات آزاديخواھان ين از مب ه يق ا ب ن، آنھ ه فکر م ی ب ر م اع ب ه دف بخش آن ب دي

  .خاستند

واداران و رھروان راه  ارل"و " روزا"بر ھمين مبنا ما از ھ ستاده ، " ک ستان اي ردم افغان ار م ا در کن م ت انتظار داري

  .مبارزات آزاديخوانه آنھا را در طرد استعمار و تجاوز وحشيانۀ امپرياليزم با تمام قدرت حمايت نمايند
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ار اين آرزوی ما وقتی تحقق  ان در کن ی سراسر جھ ستان، نيروھای انقالب د خارج از افغان ه در بع د ک ه می توان يافت

اعی راھدف  ی و اجتم ه آزادی مل يدن ب ه رس ارزاتی را ک ه صورت مشترک مب ستاده در عمل و ب مردم افغانستان اي

  .قرار داده اند، ياری برسانند

                                   تشکر

  

  :لينک سخنرانی
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