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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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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١٩ اکتوبر ١۶

  ھلند-  در الھهردستان سوريهکيه به کُ رگزارشی از تظاھرات عليه يورش ارتش ت

   
 شھردر ردستان سوريه تظاھراتی  ارتش ترکيه به کُ ۀبه حمالت ددمنشان در اعتراض ، ٢٠١٩بر و اکت١٢روز شنبه 

دست ) Malieveld(ی فلد در مال تظاھرکنندگان  .لند عليه دولت وابسته به امپرياليسم ترکيه برگزار شداالھه در ھ

ان و خ عليه دولت اردویئدر طول راھپيما. ی نمودندئس در داخل شھر مبادرت به راھپيمابه تجمع زده و سپ

رد سوريه شعار داده و خواھان توقف فوری اين يورش سياستھای ضد مردمی اش و در حمايت از خلق کُ 

ی کرده و تجمع پايانی در ئ به سمت سفارت ترکيه راھپيماکه تظاھرکنندگان قصد داشتند با اين. جنايتکارانه شدند

 در ليس ھلند از حرکت به سمت سفارت ترکيه جلوگيری نمود و تظاھرکنندگان اجباراً ومقابل اين سفارت باشد اما پ

 بگشتند و به اين ترتي  باز"مالی فلد"ی  دو باره به ئيماپ و پس از يک ساعت و نيم راھهی کردئسطح شھر راھپيما

ی که در اين تظاھرات فرياد زده شد ئبرخی از شعار ھا.  ھر پايان يافتظاھرات در ساعت چھار و نيم بعد از ظت

زنده باد مبارزات خلق "، " استاردوغان تروريست"،  " استاردوغان فاشيست" ، " استان قاتلخاردو" :چنين بود

 اين تظاھرات تعدادی از ۀدر خاتم. ردی شعار داده می شدلندی و ھم به کُ ادر اين تظاھرات ھم به ھ". ردکُ 

س از يلوناسيوناليستھای ترک وابسته به دولت ترکيه تالش کردند با ايجاد درگيری تظاھرات را به ھم بزنند که پ

 . حرکت آنھا جلوگيری نمود
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آزاديخواھانی که در اين  ھمراه با ديگر یئبا شرکت خود در اين راھپيمای خلق ايران نيز ئفعالين چريکھای فدا

دورش در ترکيه نشان داده و ھمبستگی زشان را با سياستھای امپرياليسم و رژيم مت مخالف،نموده بودندحرکت شرکت 

 .رد سوريه اعالم نمودند کُ ۀمبارزاتی خود را با خلق ستمديد

  !ش امرگ بر امپرياليسم و سگان زنجيری

  !می جنگدرد که برای آزادی  کُ ۀزنده باد خلق رزمند

  ی خلق ايران در ھلندئفعالين چريکھای فداي

  ٢٠١٩بر و اکت١٢

 
 

 


