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  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٩ اکتوبر ١۵
 

  رد سوريهروزه برای دفاع از خلق کُ  کوتاھی از تظاھرات دوگزارش 

 لمانادر مونستر 
روز ،   کشورنآرد کُ  ۀمباران توده ھای ستمديدردستان سوريه و ببه دنبال تجاوز ارتش سرکوبگر ترکيه به کُ 

لمان برگزار ار در ز شھر مونستکتراض به اين يورش ددمنشانه در مرتظاھراتی در اع ، ٢٠١٩بر و اکت١٠جشنبه نپ

شروع و تظاھرکنندگان به سمت کنسولگری ترکيه که در ) بانھوف( تظاھرات از ايستگاه مرکزی راه آھن.  گرديد

ان خی شعار ھای مختلفی عليه دولت ترکيه و اردوئدر طول اين راھپيما. ی کردندئراھپيما، مرکز شھر قرار دارد 

 .ردستان سوريه را فرياد زدند تظاھرکنندگان حمايت خود از مردم کُ و ھمچنين رئيس جمھور اين کشور سر داده شد

 ً .  ھزار نفر در آن شرکت داشتنداين تظاھرات در رسانه ھای رسمی مونستر انعکاس يافت و به گزارش آنھا تقريبا

  .لمانی ھای چپ تشکيل می شدندا و ی مختلفمردمی که از مليتھا

 که اين بار دی پرداختنئ در مرکز شھر به راھپيمابرو روز شنبه دوازدھم اکتبار ديگرمردم،  ، اين حرکتۀدر ادام

 اين حرکت ھم تا ساعت چھار بعد از ظھر ادامه داشت. تعداد شرکت کنندگان از تظاھرات روز پنج شنبه بيشتر بود

ی ئادن شعار ھابا سر درد سوريه از يورش جنايتبار ارتش ترکيه به خلق کُ را و تظاھرکنندگان خشم و نفرت خود 

" ردستان سوريه را ترک کندارتش ترکيه بايد فورا کُ " ، " استاردوغان تروريست" ، " استان قاتلخارد" ھمچون

ی ھای ئآرم سازمان در ھر دو اين راھپيمادر مونستر با حمل ايران فعالين چريکھای فدايی خلق  .به نمايش گذاشتند

  .مبارزاتی شرکت داشتند

  !سگھای زنجيريش امپرياليسم و دنابود با

  !رد که برای آزادی می جنگدزنده باد خلق رزمنده کُ 

  لمانا - مونسترفعالين چريکھای فدايی خلق ايران در 

  ٢٠١٩بر و اکت١٣

 

 


