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  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٩ اکتوبر ١۵
 

  هيه به خلق ُکرد سوري تُرکی نظامۀه حملي از تظاھرات علیگزارش
  يدن سو–ستکھلم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه به خلق يست ترکي دولت فاشۀت حملي در محکومی بعد از ظھر تظاھرات١ ساعت  ،٢٠١٩ برو اکت١٢در روز شنبه 

 یروھايخواه و ني چند ھزار نفر از مردم آزاد .ستکھلم برگزار شد" تينور بان تور"دان ي، در مهيرد سور کُ ۀديرنجد

 پنج ش از ي گزارشات از شرکت بیبرخ . ن تظاھرات شرکت کردندي در ادنيسو" حزب چپ"ر ي چپ، نظیاسيس

 شرکت کنندگان را در تعداد،  دني در سوی خبرچند کانال،  .ن تظاھرات خبر دادندي در استکھلم در  نفرھزار

ه و يرد سور در دفاع از خلق کُ یادي زیدر طول تظاھرات، شعارھا. سراسر کشور ده ھا ھزار نفر اعالم کردند

، "ست و قاتل استيفاش، ان خاردو" زدند یاد ميتظاھر کنندگان از جمله فر. ه سرداده شدي ترکیه  تجاوز نظاميعل

نابود باد "، "سميالي با امپرینه به ھمکار،  یه دارينه به سرما"، "شودد متوقف يان باخ و جنگ اردوی نظامۀحمل"

  ...و " ديزي آن به پا خیه و ارتش ضد خلقيه دولت ترکيعل "،"یه دارينظام سرما

 در دنیي جوانان سوۀشتر زنان نسبت به مردان و شرکت برجستين تظاھرات وجود تعداد بي اۀ از نکات برجستیکي

سک ي از موضوعات مورد بحث در مورد ریبرخ. ار گرم بوديز بسي نیاسي سیبحث ھا یفضا. ن حرکت بوديا

 توقف جنگ ی برایچ کار عمليکه اروپا ھ ني مزدور داعش در منطقه و اۀ دار و دستۀ دوباریريعواقب قدرت گ

  . کند، بودندینم

ر تظاھرات يدر مس. رکت داشتند شین تظاھرات مردميرم سازمان فعاالنه در اآستکھلم با حمل ن سازمان در يفعال

  .  کنندیلم بردارا فيرند و ي گرفتند که از آرم سازمان عکس بگی ما اجازه می با رجوع به رفقایافراد

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ست يه دولت فاشي علیئ ھایافت و در طول حرکت چند بار سخنراني بعداز ظھر ادامه ۵ن مارش بزرگ تا ساعت يا

 با ین المللي بی در ھمبستگیئمايز در سراسر طول راھپيد تظاھر کنندگان ن سروینوا. ات آن انجام شديه و جنايترک

 . ن انداز بوديه طني حاکم بر ترکیستھايه فاشيو عل" روژوا"ده يمردم ستمد

  !ه محکوم استيرد سوره به خلق کُ يرکورش ارتش مزدور حکومت تُ ي
  !هيرکست حاکم بر تُ يم فاشيمرگ بر رژ

  ! جنگدی می آزادیه برارد کزنده باد خلق رزمنده کُ 

 دني سو- مستکھلران در ي خلق ایئ فدایکھايسازمان ھواداران چر
 ٢٠١٩بر و اکت١٣

 
 


