
  

  
  
فدراسيون دفاع از حقوق دموکراتيک در «و  »های مقيم اتريشموکرات افغاناتحاديه پناهندگان ملی د«

امپرياليستی خواستند تا  از سه هفته قبل طی فراخوانی از عناصر ضد تجاوز و اشغالگری» اتريش
بهمين مناسبت   .قرار دهندخويش جار توسط اکسيونی مورد نفرت و انز اين روز نکبت بار را 
 و نوجوانان افغانستانی، ايرانی، جوانان شخصيت های سياسی انقالبی، زنان، نيروهای ملی مترقی،
 در مرکز شهر ويانا؛ واقع در  بعد از ظهر  ٢ساعت اکتوبر  ١١بتاريخ  و غيره ترک ها، اتريشی ها 

و حرکت  ردهپالکارت های شان را به اهتزاز در آو،  Volks Operساختمان مشهور و تاريخی جلو 
  .ا آغاز کردنداعتراضی شان ر

دادند و به تعقيب آن سر با فعال کردن بلند گو شعار همدردی انترناسيوناليستی ابتدا رفيق انانسر 
پس از آن رفيق ديگری به زبان آلمانی سخنرانی نموده ماهيت . حضار شعار را تکرار و دنبال نمودند

  .کردافشاء تجاوز گری امپرياليست ها را در افغانستان و عراق 
؛ صدای بلند گو و پالکارت های که قرار داشتعابرين پر ازحام از آنجائيکه محل فوق در يک شاه را 

خارج  از افغانستانو ناتو  امپرياليست های اشغالگر «: ان آلمانی و فارسی نوشته شده بودبه زب
  .ندتوجه همگان را بخود شان جلب ميکرد ، »شويد

مبنی بر صدور ادعای امپرياليست های را با خوانش مقاله به زبان آلمانی ، ديگری  پس از آن رفيق
بی پايه خواند و استدالل کرد را ت خشخاش در افغانستان و توقف کش، اعاده حقوق زنان دموکراسی،

از اشغالگران جُز ، مردم افغانستان در کشور گرحضور نيروهای اشغال از گذشت هفت سال با که
توليد و فروش  يش ، افزاقاتالن مردمجنايات، آدم کشی، بمباران اهالی ملکی و تقويت جانی ترين 

  .نگرفته اندثمره ديگری مخدر، فقر و بی روز گاری توده ها، مواد 
کور، جمعی از حضار پالکارت ها را به منظور راه پيمايی در جاده بطرف بعد از قرائت مقاله رفيق مذ

پارلمان وين حرکت دادند که بالخره پس از يک سلسله گفتگو ميان رفقا و حضار، اکثريت گفتند که 
مگی ترجيح موقعيت اين محل به مراتب پرجنب و جوش تر و پر ازدحام تر از جلو پارلمان است و ه

  .ون شان را درين محل ادامه دهنديدادند اکس
ک سلسله شعار و يسر دادن  ترکی، با وفارسی  پخش اعالميه به زبان آلمانی، ين ترتيب پس از به ا

دختر جوان مقاله ديگری به زبان آلمانی توسط يک  ،ای تجاوز گر در افغانستانهمحکوم نمودن نيرو
ن ويدر نهايت اکس. را بخود جلب کرددانشجويان و که توجه عابرين و خصوصًا محصلين  قرائت شد

همدردی  ابراز با و حلقات انفرادی شکل گرفته بود که بصورت یبحث هاي گفتگو و رشتهيک پس از 
لف تشکيل که از مليت های مختانقالبی اسی ويشخصيت های سملی مترقی و ميان رفقا و نيروهای 

  .موفقيت پايان يافت باله ای شده بودند، با شور و هله
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