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اكية اللمانية   1919عاشت الذكرى المئوية للثورة الشتا

  عرفها تاريــــخ"
اكية ه  الحرب الهلية الكتا روعة النا إن النضال من أجل الشتا

ورية، يجب أن وليتارية يجب أن تجهز نفسها بالوسائل الضي العالم، و الثورة التر
"تتعلم كيف تستخدمها من أجل النضال و النتصار

ي - ماذا تريد عصبة سبارتاكوس؟ ( "
 - )1918برنامج الحزب الشيوعي اللمانن

 

)2019 – 1919(أحيت الحركة الشيوعية الثورية العالمية هذه السنة، الذكرى المائة 
، روزا لوكس????????مبورغ و ك????????ارل ن???????? ن الرفيقيي للث????????ورة اللماني????????ة و لغتي????????ال قائ????????ديها الش????????يوعييي

ي ب???????أمر م???????ن الق???????ادة 
ن"ليبنخ???????ت عل ي???????د الجي???????ش اللم???????انن ن ال???????ديموقراطييي "الجتم???????اعييي

ت رئي?س الحكوم?ة و الخونة، أعضاء الحكومة الجتماعي?ة الديموقراطي?ة، فردريت?ش إي?بر
.دفاعه غوستاف نوسكه وزير

اكية يالي?ة العالمي?ة الول أوزاره?ا، ك?ان انتص?ار الث?ورة الش?با عندما و ض?عت الح?رب المبر
، و بانتص???ارها، تك???ون ه???ذه الث???ورة المجي???دة ق???د فتح???ت ن??? ي??? روس???يا بقي???ادة لينيي

العظم فن
ن??? ي??? أوروب???ا، و كم????ا تنب???أ ب???ذلك لينيي

اكية فن العظي???م، انفج???رت عه???دا جدي???دا للث???ورات الش???با
ي???? ين????اير 

ي???? انتفاض????ات1919الث????ورة اللماني????ة فن
، فخرج????ت الجم????اهبي العمالي????ة اللماني????ة فن

، م???ن أج???ل تأس???يس المج???الس ن??? ي??? برليي
ي??? العدي???د م???ن الم???دن اللماني???ة، خاص???ة فن

متتالي???ة فن
العمالي???????ة، و الس???????تيلء عل الس???????لطة، و ق???????د س???????ميت ه???????ذه النتفاض???????ة باس???????م انتفاض???????ة

، التنظي?م الش?يوعي ال?ذي أسس?ه ك?ل م?ن روزا"عص?بة س?بارتاكوس"س?بارتاكوس نس?بة ل 
ن ن???? و فران????ز مهرين????غ و آخ????رون م????ن الجتم????اعييي لوكس????مبورغ و ك????ارل ليبنخ????ت وكلرا زتكيي

ي??? الح???رب
ن اللم???ان، الل???ذين رفض???وا دع???م البورجوازي???ة اللماني???ة فن ن الث???ورييي ال???ديموقراطييي

، ي
يالي?????ة العالمي?????ة الول، و أدان?????وا خيان?????ة الح?????زب الجتم?????اعي ال?????ديموقراطي اللم?????انن المبر

ي الرايخشتاغ 
انية الحرب فن ن ي(الذي صوت لصالح مبي

لمان اللمانن ).البر
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، ن ي صف الثورة العالمية بقيادة لينيي
هكذا اصطفت روزا لوكسمبورغ و كارل ليبنيخت فن

ي أصبحت "عصبة سبارتاكوس"فأسسا 
ي لحق??ا" الح??زب الش??يوعي"، التا

و بينم??ا. اللم??انن
،" عص??????بة س??????بارتاكوس"ك??????ان مؤسس??????و  ي

ي?????? بن??????اء الح??????زب الش??????يوعي اللم??????انن
ن?????? فن منخرطيي

ارة النتفاض??ة اللماني??ة الثوري??ة بقي??ادة الطبق??ة العامل??ة اللماني??ة، ف??انخرطت انطلقت شة
ي???? دع????م الث????ورة و قيادته????ا، مجس????دين ب????ذلك مب????ادئ الممي????ة

روزا و ليبنخ????ت و رفاقهم????ا فن
و كم???ا ه???و. الش???يوعية الثوري???ة، تمام??ا كم???ا فع???ل م???اركس و انجل???ز بالنس???بة لكومون??ة ب???اريس

وليتاري??ة اللماني??ة بالهزيم??ة، و انتص??ار البورجوازي??ة معل??وم، انته??ت النتفاض??ة الثوري??ة البر
، و انطلق???ت حملت تص???فية ي

اللماني???ة بقي???ادة الح???زب الجتم???اعي ال???ديموقراطي اللم???انن
، فس??قط ن ن الث??ورييي وليتاريا اللمانية و الق??ادة الش??يوعييي دموية طالت صفوف طلئع البر
ي س??ياق المعرك??ة البطولي??ة م??ن أج??ل

كل من روزا لوكسمبورغ و كارل ليبنخت شهيدان، فن
ي ألمانيا

اكية فن .انتصار الشبا

ن????????? الش?????????هيدين روزا لوكس?????????مبورغ و ك?????????ارل ليبنخ?????????ت، تك?????????ون الحكوم?????????ة باغتي?????????ال الرفيقيي
ي لنتفاض??ة س??بارتاكوس

الجتماعية الديموقراطية الخائنة، قد استكملت قمعها الوحشة
و من????ذ مائ????ة س????نة، ل????م يت????وان. المجي????دة، و إغراقه????ا ب????دماء الش????هداء م????ن الطبق????ة العامل????ة

ي?? الث??ورات المض??ادة و
ي?? النخ??راط فن

الجتم??اعيون ال??ديموقراطيون التحريفي??ون اللم??ان، فن
ي?? مح??اولت مس??تمرة لتحوي??ل الجم??اهبي اللماني??ة ع??ن الش??يوعية، و

مع??اداة الش??يوعية، فن
وليتاري??ا اللماني??ة، و ي اس??تفادت م??ن انكس??ار البر

ب??ذلك ق??دموا خ??دمات جليل??ة للنازي??ة، ال??تا
ي?? ألماني??ا ث??م الس??تيلء

ن للص??عود عل مسح الح??داث السياس??ية فن اغتي??ال قادته??ا الث??ورييي
.عل السلطة

وليتارية اللماني??ة، نتيج??ة ظ??روف موض??وعية و ذاتي??ة أدت إل لقد سقطت المحاولة البر
ي??? عل الطبق???ة

هزيمته???ا، و م???ن أهمه???ا، هيمن???ة الح???زب الجتم???اعي ال???ديموقراطي التحريفن
العامل?????ة، نتيج?????ة ت?????اريخه الطوي?????ل م?????ع الطبق?????ة العامل?????ة اللماني?????ة، ذل?????ك الح?????زب، ال?????ذي
اكية الممي????ة، عل ي????د ك????ل م????ن دافي????د برنش????تاين و ك????ارل انح????رف ع????ن خ????ط الث????ورة الش????با
وليتاري??ا اللماني??ة، و ك??ذلك ذل??ك الرث الثقي??ل، ال??ذي ي?? هزيم???ة البر

، و س??اهما فن كاوتس??كي
، و م??ن ذل??ك الت??أخر ورث??ه التي??ار الث??وري اليس??اري داخ??ل الح??زب الجتم??اعي ال??ديموقراطي
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وليتاري???????ا اللماني???????ة ب???????الدوات النظري???????ة و ي??????? محارب???????ة التحريفي???????ة و تس???????ليح البر
ي فن

الت???????اريخن
ن???? عل ء ال????ذي فعل????ه لينيي ي????

اتيجية الكفيل????ة بتحقي????ق انتص????اراتها، الشة التنظيمي????ة و الس????با
ي?? قض??ايا الح??زب

امتداد سنوات طويلة، ارتبطت فيها أهم كتاباته بمواجهة التحريفي??ة، فن
ي رغ??م ض??عفه الع??ددي،

اتيجية و الفلسفة و السياسة، فاس??تطاع الح??زب البلش??فن و السبا
و نظرا لصحة خطه الع??ام، تمك??ن م??ن تج??اوز ذل??ك الض??عف بسعة، فاحت??ل موق??ع قي??ادة

ي????? أكت?????وبر 
اكية فن وليتاري?????ا الروس?????ية و الث?????ورة الش?????با ، بينم?????ا ت?????أخرت الجتماعي?????ة1917البر

ي??
ي اس??تيعاب، فن

ي نقدها للتحريفية، بل تأخرت كذلك فن
ي ألمانيا فن

الديموقراطية الثورية فن
، و م??ن ت??م ع??دم1917، و الثانية 1905الوقت المناسب، دروس الثورة الروسية الول 

ي حول الحزب الثوري من طراز جديد
.استيعاب المفهوم اللينيتن

رغ?????م أخط?????اء روزا و س?????وء تق?????ديرها، فإنه?????ا، إل ج?????انب رفيقه?????ا ك?????ارل ليبنخ?????ت، س?????اهمت

ي??
، ال??ذي اس??تمر فن ي

ي تأسيس الح??زب الش??يوعي اللم??انن
ت??أطبي الطبق??ة العامل??ة بشكل كببي فن

يالي??ة ي?? ألماني??ا إل ح??دود نهاي??ة الح??رب المبر
ي تنظي??م مقاوم??ة النازي??ة فن

اللمانية و شارك فن
ي توجته??ا النازي??ة اللماني??ة باغتي??ال قائ??ده الب??ارز 

ي??طالمــان  إرنســتالعالمي??ة الثاني??ة، ال??تا
فن

.معسكرات العتقال النازية

ي?? ليل??ة 
، قب??ل مائ??ة س??نة، ق??ام الجن??دي أوط??و ران??ج1919ين??اير  16 – 15هك??ذا إذن، و فن

عاش هذا الخبي تحت اسم آخر هو رادولف ويلهلم إل أن تم اعتقاله عل ي??د الجي??ش(
ي و ذل??ك ي??وم 

ي 1945يوني??و  13الحمر الس??وفيانا
ف بتفاص??يل الجريم??ة النك??راء ال??تا ف??اعبا

، روزا لوكس??مبورغ و ك??ارل ليبنخ??ت، بع??دما) نفذها ن?? بإطلق النار عل القائ??دين العظيميي
ن?? ص??در الم??ر إلي??ه م??ن ق??ادته، ال??ذين نف??ذوا ه??ذه الجريم??ة الش??نعاء، بع??د تواف??ق حص??ل بيي

ق????ادة الح????زب الجتم????اعي ال????ديموقراطي و القي????ادة العس????كرية، م????ن أج????ل إخم????اد الث????ورة و
اكية، و هك???ذا، و ي??? معس???كر الث???ورة الش???با

تص???فية قادته???ا الب???ارزين، درءا لس???قوط ألماني???ا فن
عل من??????????وال كومون??????????ة ب??????????اريس، س??????????حقت البورجوازي??????????ة المتعفن??????????ة اللماني??????????ة، و أداته??????????ا

ي
ي ثورة المجالس العمالية اللمانية فن

التحريفية، الحزب الجتماعي الديموقراطي اللمانن
العاملت، و  العمال  الشهداء من  المدن الخرى، فسقط اللف من  العديد من  ن و  برليي

.و اغتيل القادة الثوريون
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لقد انحازت روزا لوكسمبورغ و كارل ليبنخت إل صف الث?ورة البلش?فية الروس?ية بقي?ادة
ن???( فلديمبي??? إيلت???ش أولي???انوف اكية)لينيي ، مجس???دين ب???ذلك أس???م مب???ادئ الممي???ة الش???با

ب????دمائهم الثوري????ة، لق????د رفض????ا رفض????ا قاطع????ا أن يواف????ق حزب??هم????ا الجتم????اعي ال????ديموقراطي
يالي??ة، التص??ويت عل العتم??ادات العس??كرية، لن ي?? عل سياس??ة الحكوم??ة المبر

التحريفن
ن? العم?ال ي? بملييي

يالي?ة تلفا يالي?ة، ح?رب ض?واري امبر هذه الح?رب بالنس?بة لهم?ا ح?رب امبر
س??????????ة يش??????????كلون حطبه??????????ا، خدم??????????ة لعي??????????ون ي?????????? أت??????????ون ح??????????رب شة

ن?????????? و الجن??????????ود، فن و الفلحيي
.البورجوازيات الوروبية

ي مجلة 
ي كان تكتب فيها بأسماء مستعارة، وت?م حظره?ا فيم?ا بع?د، كتب?ت" الممية"فن

التا
ي إعادة صياغة الشعار الشهبي ال??ذي انته

روزا لوكسمبورغ تتهم كارل كاوتسكي برغبته فن
ي?ا"و وض?ع ب?دله ش?عارا آخ?را " يا عمال العالم اتح?دو "1848سنة " البيان الشيوعي"به 

".عمال العالم اتحدوا خلل السلم، و اذبحوا أنفسكم خلل الحرب

ي"عصبة سبارتاكوس"كان كارل ليبنخت القائد الكبر شعبية داخل 
لم?انن ، لكونه كان البر

ي??? دجن???بر 
، ال???ذي، فن ي

، رف???ض1914الول داخ???ل الح???زب الجتم???اعي ال???ديموقراطي اللم???انن
التص????ويت لص????الح اعتم????ادات عس????كرية جدي????دة للح????رب، و لك????ونه، بج????رأة أممي????ة ن????اذرة،

ي??? فات???ح م???اي 
ن??? فن ي??? برليي

،"لتس???قط الح???رب، لتس???قط الحكوم???ة"، ص???ارخا 1916تظ???اهر فن
ء الذي عرضه للعتقال عل الفور و حكم عليه بالسجن لمدة أرب??ع سنوات ي

.الشة

ي?????????? ين??????????اير 
ي?????????? الجتم??????????اعي 1916فن

ن للح??????????زب التحريفن ن الث?????????ورييي ق??????????ام أغل??????????ب المعارض??????????يي
، تح?????ت عن?????وان ال?????ديموقراطي بنسة????? رس?????ائل سياس?????ية ش?????هرية، ابت?????داء م?????ن ش?????هر ش?????تنبر

ن???? ح????ل اس????م "رس????ائل س????بارتاكوس" مجموع????ة"مح????ل " سبارتاكيس????ت"، من????ذ ذل????ك الحيي
، التس????ميتان اللت????ان كانت????ا تس????تعملن آن????ذاك لتس????مية"مجموع????ة الممي????ة"أو " ليبنخ????ت

ن .هؤلء الثورييي

ي?? ظ??روف ص??عبة و بالغ??ة التعقي??د، لنه??م ك??انوا قليلي??" سبارتاكيس??ت"لق??د ك??ان 
يعمل??ون فن

اطوري و مخ?????ابراته، يهرب?????ون ن و مط?????اردين م?????ن ط?????رف الب?????وليس الم?????بر الع?????دد، و مت?????ابعيي
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اطوري?ة، ن? العاص?مة المبر رسائلهم بشكل شي، ويحافظون بطريقة ما، انطلق?ا م?ن برليي
ى ي المدن الكبر

.عل روابط مع الجماعات العاملة فن

ي??? الس???جن عن???دما ق???امت ث???ورة 
،1918ك???ان ك???ارل ليبنخ???ت و روزا لوكس???مبورغ يوج???دان فن

ي أعطت أول جمهورية ألمانية، تحت اس?م 
)نس?بة لمدين?ة فيم?ار" (جمهوري?ة فيم?ار"التا

.و تم إطلق شاحهما عل إثر ذلك

ي? 
عل إخ?راج" سبارتاكيس?ت"نون??بر م?ن نف?س الس?نة، أعلن?ت الجمهوري?ة، و س?يعمل  9فن

".الراية الحمراء"صحيفة يومية تسم 

، ال??ذين دعم??وا س??لطتهم ن ن ال??ديموقراطييي ي?? ي??د الجتم??اعييي
لق??د أص??بحت الس??لطة الن فن

ي?? الي??وم، إق??رار ح??ق النس??اء 8البورجوازي??ة ببع??ض الص??لحات، م??ن قبي??ل 
س??اعات عم??ل فن

ت و غوس???تاف ، م???ن أمث???ال فري???دريتش إي???بر ن??? ي??? التص???ويت، لك???ن ق???ادة الح???زب التحريفييي
فن

هم?????ا، ال?????ذين يكره?????ون  ، كم?????ا يق?????ال، ك?????انوا يري?????دون"الث?????ورة مث?????ل الخطيئ?????ة"نوس?????كه و غبي
ي????? اس?????تعادة النظ?????ام، و انتخ?????اب مجل?????س تأسيشي????? يرس?????م ل?????ذلك، بينم?????ا ط?????الب

الشاع فن
ي??? أي???دي" س???بارتاكوس"

بت???أميم البن???اك و المن???اجم و مص???انع الص???لب، و وض???ع الس???لطة فن
ن ، ال?????ذين تق?????ودهم روزا. مج?????الس العم?????ال و الجن?????ود الث?????ورييي ن و لمواجه?????ة ه?????ؤلء الث?????ورييي

ي??? الهش???يم، و
لوكس???مبورغ و ك???ارل ليبنخ???ت، و لكي??? ل تنتسة??? ن???ار الث???ورة كم???ا تنتسة??? الن???ار فن

ن الممي???ة، التج???أ التحريفي???ون إل الجي???ش، ال???ذي ك???ان ق???ادته ح???تا ل تنتص أفك???ار الث???ورييي
اكية و الشيوعية و البلشفية .يكرهون بحقد ما بعده حقد الشبا

ي????? ش?????هر ين?????اير 
، و ت?????م س?????حق و ذب?????ح سبارتاكيس?????ت، و اغتي?????ال1919ج?????رت المواجه?????ة فن

ق??????ادتهم، لك??????ن الق??????ادة الثوري??????ون القابض??????ون عل الجم??????ر ل??????م يستس??????لموا، فأنش???????أوا للت??????و
ي" الحزب الشيوعي"

.اللمانن

ي???????? 
ي???????? إح????????دى المق????????الت فن

ي???????? دجن????????بر " الراي????????ة الحم????????راء"فن
، اتهم????????ت روزا1918و ذل????????ك فن

ي?????? الجتم??????اعي ال??????ديموقراطي ب 
التطل??????ع إل أمج??????اد"لوكس??????مبورغ ق??????ادة الح??????زب التحريفن

، الجلدون الثلثة لكومونة باريس ي
س و كافينياك و كاليفن .تيبي
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لق??د جس??د الس??بارتاكيون تقالي??د كومون??ة ب??اريس الثوري??ة، م??ن قبي??ل الممي??ة و دور النس??اء
ي الثورة 

، و ليس هذا غريبا عن هؤلء الق?ادة، ال?ذين ترب?وا عل أي?دي فردري?ك انجل?ز،...فن
و تتلم???????ذوا عل كتاب???????ات م???????اركس ح???????ول الكومون???????ة، و تزخ???????ر كتاب???????ات روزا بالعدي???????د م???????ن
ي?? فرنس??ا وله??ا نص??وص

الش??ارات إل كومون??ة ب??اريس الثوري??ة، ب??ل ك??انت تحصن?? ل??ذكراها فن
.عن تلك الزيارات لفرنسا بالمناسبة

، ي???????رون أن ق???????ادة الجتم???????اعي ال???????ديموقراطي ن ك???????انت روزا و ليبنخ???????ت، و ك???????ل الس???????بارتاكييي
ء، و ق????د ظه????رت بالفع????ل س????وءاتهم من????ذ وص????ولهم إل ي????

ن???? ق????ادرون عل ك????ل شة التحريفييي

ي
السلطة، لكنهم لم يقدروا بالفعل أن هؤلء الخونة سيوجهون لهم طلقات غادرة، ال??تا

.صوبت إل ظهر روزا و ظهر ليبنخت

ي???? نف????س الي????وم، ال????ذي اغ????تيلت في????ه، رس????مت روزا خط????ا
، ال????ذي ظه????ر فن ي???? مقاله????ا الخبي????

فن
ن???? و مذبح????ة كومون????ة ب????اريس  ن???? مذبح????ة ث????وار برليي الع????دو ه????و س????بارتاكوس، و: "متوازي????ا بيي

اع النتص?ار، م?ن ل يت?ذكر ثمال?ة ن ن? هي? المك?ان، ال?ذي تعاه?د في?ه ض?باط م?ن أج?ل ان?با برليي
القطيع عند أنصار النظام، و طقوس العرب?دة للبورجوازي?ة الباريس?ية، و هي? ترق?ص ف?وق
ن ن الج??وع، المس??لحيي وليتارييي جثث مقاتلي الكومونة، فعندما يتعلق المر بمواجهة البر

بأس?لحة رديئ?ة، و ك?ذا مواجه?ة نس?ائهم و أطف?الهم ب?دون حماي?ة، ت?رى ش?بيبتهم المدلع?ة
ي???? م????ارس(و ض????باطهم، ه????ؤلء ال????ذين 

ي ) فن إش????ارة إل هزيم????ة(انكسوا أم????ام الع????دو الخ????ارجر
، يطلق???ون العن???ان لفظ???ائعهم ض???د أن???اس)الجي???ش الفرنشي??? أم???ام جي???ش بس???مارك آن???ذاك

ن ".بدون حماية، جرج و معتقليي

ي???? الي????وم العاشة???? م????ن ين????اير
ي???? الح????زب1919فن

، ش????ن غوس????تاف نوس????كه، العض????و الب????ارز فن
الت??????ه المع??????ادين ، ب??????دعم م??????ن ق??????وات الجي??????ش و جبن ي??????

الجتم??????اعي ال??????ديموقراطي التحريفن
، فتم?????ت الس?????يطرة عل الحامي?????ات ن????? اكية و البلش?????فية الهج?????وم المض?????اد عل برليي للش?????با
وليتاري??ة، و اعتقل??وا لي??دبور و ك??ارل ليبنخ??ت و روزا لوكس??مبورغ، و م??ا لبث??وا أن الثوري??ة البر

م??????ن ين??????اير، ت??????م 15أطل??????ق شاحهم، و بع??????د خمس??????ة أي??????ام ع??????ن إطلق الساح، أي ي??????وم 
استدعاؤهم إل أحد الفنادق للتحقيق معهم، و عندما هب الثلثة للخروج من الفندق
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بعد التحقيق معهم، ك?انت الوام?ر ق?د أعطي?ت لتص?فيتهم، ف?أطلق الرص?اص عل روزا و
.ليبنيخت، بينما استطاع ليدبور الفرار

ن ك?ان  ف عل نهايتها حيي ن تسة ، ال?ذين ق?ادوا)ق?وات خاص?ة" (الفرانك?س"كانت ثورة برليي
، ن ي?? اغتي??ال العدي??د م??ن الق??ادة الث??ورييي

ي?? جمي??ع أنح??اء ألماني??ا فن
ن فن القم??ع ال??دموي، مت??ورطيي

ن??? ش???نه العم???ال بقي???ادة  ي??? برليي
اب جدي???د فن ي???" س???بارتاكوس"ب???ل ق???اموا ك???ذلك بقم???ع إضن???

فن
ي?? 

ن فن م?ارس 10م?ارس م?ن نف??س الس?نة، و ق??د لج?أوا إل اغتي??ال قائ?دهم الرئيشي? جوس?تيي
، ث??????م ت??????م س??????حق تج??????ارب المج??????الس العمالي??????ة، و آخره??????ا مجل??????س بافاري??????ا عل ي??????د1919

ي??? م???اي 
ن??? البورجوازي???ة و. 1919الجي???ش فن و بينم???ا ك???انت الح???رب الطبقي???ة ت???دور رحاه???ا بيي

العم???ال، اس???تطاعت الحكوم???ة أن تكس???ب إل ص???فها بع???ض العم???ال و الجن???ود، بمنحه???م
ن الث?وار م?ن ق?وة ك?ان يعتم?د عليه?ا، م?ن أج?ل تحقي?ق بعض التنازلت الجتماعي?ة، ح?ارميي

ي لن تقوم لها قائمة بدون إنشاء مجالس العمال الثورية
اكية، التا .الديموقراطية الشبا

لق????د جس????دت الث????ورة اللماني????ة، ث????ورة س????بارتاكوس و المج????الس العمالي????ة الثوري????ة إح????دى
وليتاري?ا اللماني?ة عن??ان الس??ماء، تمام??ا ي اقتحم??ت فيه??ا البر

ات الممي??ة التاريخي??ة، ال??تا الف??با
كم????ا فعل????ت ش???قيقتيها، بروليتاري????ا كومون???ة ب???اريس، و بروليتاري???ا الس???وفياتات الروس???ية، و
ن???? الش????هيدين ك????ارل س????تعيش ذكراه????ا و ذك????رى ش????هدائها، و عل رأس????هم القائ????دين الممييي
ي????? قل?????وب بروليتاري?????ا الع?????الم و الحرك?????ة الش?????يوعية الثوري?????ة

ليبنخ?????ت و روزا لوكس?????مبورغ، فن
.العالمية

اكية اللمانية  !1919عاشت ثورة يناير الشتا

ـــــ كـــــارل ليبنخـــــت و روزا ي ي الممييي المجـــــد و الخلـــــود للشـــــهيدين القائـــــدين الشـــــيوعييي
اكية اللمانية ، خونة الثورة الشتا ي !لوكسمبورغ، و الخزي و العار للقتلة التحريفييي
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