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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Reports  زارشھاگ

  
  فرح نوتاش         

  ٢٠٢١ می ١٣

  
 حمايت از فلسطينيان  در تظاھرات وين

 ٢٠٢١ ماه مه  ١٢    / قدرت زنان- جبھۀ جھانی ضد امپر ياليست

    
در شرايطی . امروز تظاھرات بسيار برانگيزاننده و پر شوری در حمايت از فلسطينيان  در مرکز شھر وين جاری بود

 ھزار نفری با ٣باريد، ولی جمعيت  تناوب میه ھم بر ادامه دارد و باران  ديگۀ ھنوز تايک ھفت١٩ کويد ۀکه قرنطين

   .حضور خشمگين خود، پيامی کوبنده به اسرائيل می فرستاد

   .شعارھای شورانگيزی به زبان عربی توسط جوانان عرب از کشور ھای مختلف عربی فرياد زده می شدند

  .آزاد می کنيم می دھيم و فلسطين را در تعداد ميليونی کشتهما به ارشليم می رويم و  و

  ما ھمه فلسطينی ھستيم...ما ھمه فلسطينی ھستيم 

  .اسرائيل ، مردم ارشليم را از خانه ھايشان بيرون نکن

نيد از آنان دفاع اگر انسا. الزامی ندارد که شما مسلمان باشيد تا از فلسطنيان دفاع کنيد. فلسطينيان را می کشداسرائيل 

 .کنيد

 .دولت اتريش از اسرائيل حمايت نکن

  آزادی برای فلسطين   آزادی برای فلسطين

  .بيرون کردن مردم از خانه ھايشان در ارشليم را پايان دھيد

 .تو  شھر فلسطين ھستی...غزه ...غزه 

 .غزه ما تا مرگ از تو حمايت می کنيم
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رنی در ميدان موزه می رساندند،  بزرگترين پرچم  مدۀخود را به باالی مجسمدر حالی که دو سه جوان با زحمت 

  . فلسطين را در آنجا به اھتزاز در آوردند

  .براستی اين يک تظاھرات معمولی نبود

، شکوه انسان دوستی بی مرز خود را  با زيباترين شعار ھا و اين جوانان عرب از کشور ھای مختلف عربی

  .دان مبارزه آورده بودندشورانقالبی به مي

 .کاش دولتھای عرب از اين جوانان انسانيت را می آموختند

womens-power.farah-notash.com 

www.farah-notash.com 

Women’s Power 

       

    

 

 

 

 

 

 


