
   

 فراخوان 
 ردستان سوریهلشکرکشی دولت فاشیست ترکیه به کُ

 !رد محکوم استو کشتار خلق کُ 
ارتش ترکیه، این چماق ناتو و امپریالیسم در منطقه، با چراغ سبز دولت آمریکا  و با  در روزهای اخیر

 دسته های سیا ساختهدریافتی از این دولت و با همکاری دار و  61استفاده از هواپیماهای جنگنده اف 

هولناک و ردنشین شمال سوریه حمله و جنایات ، از هوا و زمین به شهرها و مناطق کُ اسالمی طرفدار خود

رد جان کُخلق تاکنون تعداد نامعلومی از توده های ستمدیده  ،در جریان این حمله. آفریده است فجیعی

این تعرض گسترده در شرایطی اتفاق می افتد  .باخته و ده ها هزار تن دیگر آواره و بی خانمان شده اند

رد سوریه که در سالهای اخیر به عنوان پیاده نظام که سازمانها و احزاب سازشکار مدعی رهبری خلق کُ

ه و در همه جا از این سیاست عمل کرد( دست ساز خود آمریکا)امپریالیسم آمریکا در جنگ با داعش 

منافع امپریالیسم آمریکا این سیاست و خود به یکی از قربانیان ون اکن، سازشکارانه و زیانبار دفاع کردند

 .  و وابستگانش تبدیل شده و در یک بن بست دردناک قرار گرفته اند

    

 !هموطنان مبارز
و چراغ  با موافقتکه ردستان سوریه به کُ رکرد و تُ، قاتل خلق کُلشکر کشی نظامی دولت فاشیست ترکیه

ایجاد "و با توجیه   "چشمه صلح"عوامفریبانه زیر نام عملیات صورت پذیرفته و امپریالیسم آمریکا سبز 

سرچشمۀ یک سیاست جنگی ضد خلقی دیگر علیه خلقهای تحت ستم منطقه و  به پیش می رود "منطقه امن

 . رد می باشد که نتایج فاجعه بار آن تمام منطقه را فرا خواهد گرفتبویژه خلق دالور کُ

با تمام قوا علیه تعرض ارتش ترکیه  یم با یاری و همبستگی نیروها و انسانهای آزادیخواههر کجا که هستدر 

رد را به پا خیزیم و سیاست جنگی امپریالیسم آمریکا و سگان زنجیریش علیه خلق کُبه مردم ستمدیده 

 ! محکوم کنیم

 نروژفعالین چریکهای فدایی خلق ایران در 
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