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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

   پورتال از ترکيهانھوادار: گانفرستند

  ٢٠١١ جون ٠٧

 

 

 

 ! ھمرزم رفقای

 اروپا، در ، شمالی فريقایا در ، ميانه خاور در . اند خاسته پاه ب جوان نسل رھبری با دنيا مردم دانيم می که ھمانطور

 آمدند ميادين و خيابانھا به اعتراضشان فرياد دادن سر و بيکاری به اعتراض برای جوانان ... و اسپانيا در و شيلی در

 مقابل در ھمچنين و شود می بدتر قبل روز از بيشتر روز ھر که بيکاری معضل مقابل در نيز ترکيه جوانان ما

 به را دانشگاھھا و است ١٩٨٠ سال کودتای حاصل اينکه به توجه با را آموزش ۀصعر که عالی آموزش شورای

 و شود غالب کشور تمام بر کند می سعی بيشتر روز ھر که ترکيه بر حاکم حکومت ھمچنين و درآورده خود محاصره

 . نشست نخواھيم ساکت ھرگز حکومت اين ھای قلدری

 حکومت به دادن اخطار برای ترکيه مجلس عمومی انتخابات از قبل زرو چند جون دھم و نھم ، ھشتم روزھای در ما

 . گذاشت خواھيم نمايشه ب را مقاومتی و تظاھرات استانبول شھر تاکسيم ميدان در

  :بخوانيد زير متن در ميتوانيد ماراۀ طلبان حق فرياد فراخوان

 

 ... استانبول اينک و مادريد ، تحرير ، تونس

 عالی آموزش شورای به اعتراض برای

 ! بود خواھند مبارزه ميادين در جوانان
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 . يافتند حضور مبارزه ميدان در بودند روبرو بيکاری معضل با که جوانانی تونس در

 . يافتند حضور مبارزه ميدان در خواستند می آزادی که جوانانی نيز سوريه در

 . ھستند مبارزه ميدان در جوانان مادريد ميدان در ھم اسپانيا در

 کهرا  راست احزاب ھمچنين و زند می گول را خودش واقع در ولی زند می گول را مردم کرد می خيال که حکومتی

  درآوردند زانو به شان ۀمبارز با مردم ،زنند می بودن چپ از دم

 . 

 . ماست نوبت نيز اينک ھم ؟ منتظريم چرا

 يک ھيچ که دانيم می ما ."رسيد خواھيد بھتر ای آينده به زودتر ھمانقدر کنيد کار بيشتر ھرچقدر" : ميگويند ماه ب آنھا

  ! ندارد برايمان حاصلی ! ندارد برايمان حاصلی اما کنيم می کار  .نيست واقعيت گويند می اينھا که یئچيزھا از

 زا طريق اين با و گذاشته رمز يک کنکور برای حيله يک با حکومت اما ، خوانيم می درس کنکور برای جوانان ما

 . کنند می جلوگيری دانشگاه به ما ورود

 فارغ از بزرگی بخش استخدام مانع است دانشگاه کنکور مانند که دولتی استخدام آزمون توسط ، شويم معلم خواھيم می

 . شوند می دانشگاه التحصيالن

 نگذرانده که نمانده زشیآمو ۀدور ، باشيم نگرفته ياد که نمانده باقی خارجه زبان ، باشيم نگرفته که نمانده مدرکی

 . مانيم می بيکار ھم باز اما ،باشيم

 و منطقی غير ھای پروژه پيشنھادات، با آيا. شده روا ما تمام بر که است فقری و بيکاری تنھا حکومت اين حاصل

 ؟ موافقيد آنھا دروغھای 

 . شود می،  ھست که اين از بدتر وضعيت دھند می نشان العمل عکس موضوع اين به جوانان وقتی

 ، کنند می حمله جوانان به باتوم با ، پاشند می آب آبپاش ھای ماشين با جوانان تظاھرات و اعتراضات به پاسخ در آنھا

  . شوند می رد جوانان روی از شورش ضد ماشينھای با و کنند می حمله آنھا به فلفل گاز با

 اعتراض يک به حمله با حکومت قبل روز چند ھمين . برد نام توان می را لوکومجو متين نامه ب معلمی نمونه برای

 . گرديد وی مرگ سبب

  . دھيم پايان روند اين به که رسيده فرا آن زمان اينک ھم شويم، مان زمانی موقعيت متوجه که رسيده آن وقت اينک ھم

 

 ! کنند می پر ما فردای و آينده از استفاده با را جيبھايشان اربابان

 مان ۀآيند برای کسانيکه از را فردايمان . کنيم متوقف را آنھا بايد که ھستيم ما تنھا و دزدند می ما زا را مان ۀآيند

 خواھيم پس آنھا از را مان آينده و اند گرفته دستمان از را کارمان کسانيکه از را کارمان ، اند گذاشته رمز و کنکور

 . گرفت

  . کرد خواھند پر را مبارزه و اعتراض ميادين نيز ترکيه جوانان نيا،اسپا مانند ، تحرير ميدان مانند ، تونس مانند

 در روز شبانه سه ترکيه جوانان ما . بود خواھد جوانان ازآن استانبول شھر در تاکسيم ميدانجون  دھم و نھم ، ھشتم

  بود خواھيم ميدان اين

 . 

  . اکسيمت ميدان تراموای ايستگاه در دوازده ساعت ، جونھشتم روز ما ديدار
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  ! آمد خواھيم مبارزه ميدانھای به ، مانۀ آيند گرفتن دسته ب برای جوانان ما

 : اعتراضی تجمع اين درمورد اطالعاتی

 آغاز استانبول شھر در تاکسيم ميدان تراموای ايستگاه در ١٣:٠٠ ساعت ، جونھشتم روز در اعتراضی تجمع اين

 . بود خواھيم تاکسيم ميدان در يکسره روز شبانه سه اين طول در . داشت خواھد ادامه روز شبانه سه و شد خواھد

 . بود خواھند کنارمان در تجمع محل در نيز ھستند دانشجو ترکيه در که مان یئاسپانيا رفقای ، تجمع مدت در

 قالبیان سرودھایھا و  ترانه ، اعتراض و تظاھرات اين در باھم و بود خواھند ما با نيز موزيک مختلف ھای گروه

 .خواند خواھيم

 خواھند کنارمان در کارگری سنديکاھای و سياسی احزاب نمايندگان ، دمکراسی طرفدار سازمانھای تظاھرات اين در

 . بود

 در بعد به آن از و زد خواھيم چادر تاکسيم ميدان در نجامدبي طوله ب روز سه از بيش تظاھرات اين درصورتيکه

 . ماند خواھيم چادرھا

 گرفتن بر قرار اگر و نشست خواھيم گو و گفت و بحث به کنند می شرکت تظاھرات اين در کسانيکه تمام شرکت با

 .آفريد خواھيم را واقعی و حقيقی دمکراسی از ای نمونه ما .گرفت خواھيم تصميم باھم ھمگی ، باشد جديد تصميمی

 را مطالباتش و کرده شرکت آن در بتواند آزادانه ھرکس طوريکهه ب بودخواھد  حاکم آزاد یئفضا تظاھرات اين در

 . کند طلب

 برساند ھمگان گوش به را مطالباتش و خواستھا افکار، بتواند ھرکس اينکه برای آزادی تريبون تظاھرات اين در

 . داشت خواھد وجود

 طراحی و ويرايش ، نيازھا داد، خواھيم تشکيل دمکراتيک صورته ب تجمع در که یئھا کميته طريق از جوانان ما

  . داد خواھيم ترتيب برابر فرھنگ يک صورته ب آزاد فضای يک در را اينھا مانند و تجمع محل

 . را انسانھا بين رقابت نه و کرد خواھيم ايجاد را مشترک فعاليت و کار و برابر ، آزاد ، متحدانه یئفضا و فرھنگ ما

  

  : بگيريد تماس ما با

 . نمائيد ارسال اف دی پی يا ردوو بصورت را فارسی ايميلھای لطفا

١٩.oktober.١٩١٧@gmail.com 

isil.kurt@hotmail.com 

 

  

  


