
 ! قتل عام در ترکيه را متوقف کنيد

 !موقوف کمک مالی سوئد به اردوغان هرگونه
شهرها و  ،صدها هزار آواره ،صدها کشته .ندارد" مبارزه با تروریسم"ربطی به هیچ حمله خونین ارتش ترکیه در مناطق کردنشین 

آوردهای دموکراتیک و  ع دموکراتیک و دستجوام و مردم یسرکوب نشان میدهد که هدف این حمالت تنها روستاهای تخریب شده

 .در ترکیه استها  انسانحقوق 

امیدی برای که  ،در انتخابات ـحزب دموکراتیک خلق ـ ــ HDP چپ فراگیرپیروزی حزب  شش ماه پس از، 5102در ماه ژوئن 

حزب عدالت و  ند ،ل پیشروی بودخواه کردی و ترکی در حا و عدالت آزاداندیش وافکارعمومی ها نفر از مردم برافروخت میلیون

و روژاوا در شمال سوریه ه نیروهای کرد، داعش را عقب راند همزمان. اکثریت خود را از دست داد AKPتوسعه رجب اردوغان 

 .ندبود هرا آزاد ساخن

علیه با اقدام به ترور مذاکرات صلح و  کاملبا قطع در ماه نوامبر  و دشوار بوداردوغان و رژیم ترکیه  پذیرش این پیروزیها برای

با  اردوغان این تنها آغازی بود تا .بتواند دوباره موقعیت خود را بازیابدکرد فضائی جنگی را ایجاد کرد تا مبارزان و جوامع 

. جنگی تمام عیار علیه مناطق کردنشین با هدف درهم شکستن کل اپوزیسیون را پیش برد ،های جنگی و صدهاهزار سرباز ماشین

زندانی شدند یا فعالین  بدون کمترین واکنش از سوی جامعه جهانی متأسفانه و یان و مطبوعات آزاد مورد حمله قرار گرفتندآزادی ب

  .و یا به قتل رسیدند

شود، به  مستقیم توسط اتحادیه اروپا تأمین مالی میبطور غیرآری، حمله رودرروی اردوغان علیه خلق کرد و دموکراسی در ترکیه 

میلیارد کرون سوئد، برای ترکیه تخصیص دادند، مساوی با کل بودجه دولت سوئد  01پناهندگان سه میلیارد یوروــ تقریباً نام مشکل 

 .المللی های بین برای کمک

نیروهای . یورش اردوغان و قتل عام باید متوقف شود. کنند خلق کرد و آزاداندیشان ترکیه برای حفظ جان خود مبارزه می

دیده  های رژیم ترکیه شده و به یاری مردم آسیب بسته سراسر جهان باید این سرکوب را محکوم کنند، مانع از نقشه مدموکراتیک و ه

 .خواه ترکیه برخیزند کرد و مبارزان آزادی

 .متحد شدند« کمیته علیه کشتار عمومی در ترکیه»ای مشترک تحت عنوان  ها در سوئد در کمیته در پی این هدف تعدادی از سازمان

 .ـ ما خواهان اعتراض محکم پارلمان و دولت سوئد علیه قتل عام و تهاجم دولت ترکیه هستیم

ـ ما خواهانیم که دولت سوئد به عنوان شرط کمک اتحادیه اروپا خواستار خاتمه بالدرنگ عملیات نظامی ترکیه شود و حمایت خود 

 .داردم اعالنی کردها گردا را از خود

که ترور متوقف نشود بازپس بگیرد و همچنین  میلیون کرونی را در صورتی 011ـ ما خواهانیم که سوئد سهم خود از کمک 

 .هرگونه معامله تسلیحاتی با ترکیه را متوقف کند

 ! داريد مهمبستگی خود را با خلق کرد اعال

 !در ترکيه دفاع کنيد انسانهااز حقوق 

 !اردوغان را متوقف کنيد تروريسم

 تظاهرات
 مدبوریارپلتسن 01ساعت ژانویه  00یکشنبه 

https://www.facebook.com/Vinter20/آدرس فیس بوک 
 کميته عليه کشتار عمومی در ترکيه
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