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 Reports  گزارشھا

 

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: گزارشگر
 ٢٠١٨ مارچ ٠٧

  

  اشيسم ترکيهفميت ودر دفاع از مردم عفرين و در محکتظاھرات 
متحد  ،Efrîn در عفرين وخاندار فاشيستیگزارش از تجمع و تظاھرات عليه حمالت تھاجمی  رژيم 

  ن ناتوئی المایتامپرياليسدولت 
  

  
   در شھر برلين٢٠١٨عکس از تظاھرات به روز شنبه سوم مارچ 

  
فرين که به تاريخ سوم مارچ سال جاری در اردوخان به نسبت حمالت نظامی بر عتظاھرات مبارزه طلبانه عليه رژيم 

از تمام  سازماندھی شده بود، برای دموکراسی و صلح در شھر برلينبرلين پايتخت المان صورت گرفت، توسط ائتالف 

طوری که . احزاب، سازمانھا و افراد سياسی و غير سياسی دعوت به عمل آمده بود تا در اين تظاھرات شرکت نمايند

تعدادی زيادی ھم از . در اين تظاھرات اشتراک نموده بودندشتاد سازمان  و حدود ده ھزار تن ديده می شد اضافه از ھ

خود در اين تظاھرات با و اتحاد و ھمبستگی افرت نموده تا با حضور تمام نقاط المان توسط سرويسھا به برلين مص

 ناتوئی یتعليه صدور و فروش تسليحات نظامی کشورامپرياليسفرين و حمالت و تھاجم دولت اردوخان به ع عليه،شکوه

  .فلسطين سھم خود را اداء نمايندخلق کرد و مبارزات آزاديخواھانۀ  در دفاع از المان،
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که محل تجمع اشتراک کنندگان تعيين شده بود، به راھپيمائی شروع  Berlin Mitteقۀ برلين ميته تظاھرات از منط 

نموده و با دادن شعار ھا و حمل پالکت ھا با عبور از جاده ھای مختلف راه وزارت داخلۀ المان را در پيش گرفتند و در 

 که به ديوار آويخته شده بود، از آن ياددھانی "نالاجعبد هللا او" ازعکس یمجاورت وزارت داخله با ترسيم بسيار کالن

  .نمودند

 برلين در اين روز و با محيط و فضای مبارزاتی که انسان تصور مطبوع و خوش آيندھوای فوق العاده  درظاھره چيانم

 بر پا شده است، ھمانطور به راھپيمائی خود ادامه عرهنمی کرد که از در و ديوار برلين عليه جنگ و تھاجم و تجاوز 

  YPG تمام تظاھر کنندگان با حمل پالکت ھا و بيرق ھا  به خصوص سھم فعال کردھا که با بيرق ھای. می دادند

عليه کشورما افغانستان ووحشتناک اوضاع يکی از دوستان افغان ما در بارۀ  مجھز بودند و ھمچنان سخنرانی YPJو

دادن سر. ن و مردم را به خود جلب نمود توجه عابرا است،اخراج پناھجويان افغانت ضد انسانی المان که تجويز دول

 ،Rojava ت فاشيستی رژيم ترکيه به حمالفرين ،ع رد، ختم فوری جنگ تھاجمی "اردوخان"شعارھای پيھم عليه دولت 

منفعت جو گيری شديد تظاھرکنندگان عليه دولت فلسطين و ھمچنان موقفخلق آزادی کردستان، دفاع از نبرد آزاديبخش 

و تجاوزگر المان، مطالبۀ فوری توقف صدور و فروش تسليحات نظامی به دولت ترکيه و ديگر نقاط جھان و قطع 

  .را شامل می شد ھمکاری با اردوخان

سيکل وترو جاده ھای اطراف آنھا توسط مً ناگفته نماند که خط سيرتظاھرکنندکان مانند گذشته ھا قبال  مشخص شده بود 

 تن پوليس کنترول را در 1800  طبق گزارش مطبوعات حدود. و تحت کنترول قرار گرفته بودھای پوليس ھمه مسدود

عليه قانونی پوليس المان فرا که وظيفۀ خشم و تھاجم سياست دست داشتند، مگر آنھا در مجموع عليه تظاھرکنندکان از

  .ار نگرفته گذاشتند تا تظاھرات به آرامی ادامه يابدکاست، مظاھرچيان 

به خاطر اتحاد و ھمبستگی با تظاھرکنندگان ھم ستکھلم گن و اھکپندرھمين روزمردم درشھرھای نبايد فراموش شود که 

  .در برلين ، دست به تظاھرات زده بودند

  

  


