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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٩ مارچ ١۶
 

  ؛ »ليال«سرود 
  ھمخوانی جمعی از ھنرمندان پيشرو در ھمبستگی با مقاومت

 !َ ليال گوون
  

ليال گوون، ! ال گوون وارد صد و بيست و ھشتمين روز خود شد، اعتصاب غذای لي٢٠١٩ چامروز جمعه شانزده مار

، با خواست رفع حصر از عبدهللا اوجاالن، دست )HDP( ھا  حکاری در پارلمان ترکيه از حزب دموکراتيک خلقۀنمايند

ه  اجتماعی در داخل و خارج ترکي-اکنون اعتصاب غذای ليال، به يک جنبش وسيع سياسی . به اعتصاب غذا زده است

 .تبديل شده است

را » ليال «چندين ھنرمند پيشرو جمع شدند و با ھم سرود . ھا کردی و ترکی خوانده شده است به زبان» ليال«سرود 

  . ھنرمندان با خواندن يک سرود از او اعالم حمايت کردند .خواندند

 تير ٢٣- ١٩٨٢ الیجو ١۴ وی شاھد اعتصاب بزرگ. آواز و متن اين سرود توسط فواد کاف نوشته شده است

  .انجام شد) »دياربکر(  بود که در زندان آمد١٣۶١ ]سرطان[

  

ھنرمندان؛ دنيز دمان، نيلگون باس اوزدش، النوره فورنياو، لمان ستھن، باران بوزيل، نورای بالک، روکن يلماز، نفش 

ين، اوزان سيد، اوزان روژ، بيريوان بارجادورموش، گلستان مواوسا، پروين علی، سودار مواوسا، خليل غمگ

جومريت، اوزان امکچی، اوزان سردار، فرھاد تونچ، اوزان دلووان، حسن شريف، نجم الدين غالمی، روتيندا يتکينر، 

   .اند باران تزکورکماز، جمعه سونر و ديار ديرسيم اين سرود را خوانده

وی در اين باره . تشر کرده استھای خصوصی خود من ھای اجتماعی در صفحه ليال گوون اين سرود را در شبکه

که در  با اميد آن. کنم ھا تشکر می تک آن اند، از تک نظير، که چندين ھنرمند برای من خوانده برای اين سرود بی«: نوشت

  ».ھميشه بمانيد. زمان صلح با سرودھای شاد با ھم شادی کنيم
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  :»ليال«متن سرود  

 دارد،  گام برمی

  دارد،  گام برمی

  دارد میزنی گام بر

  ھا نفر مشعل در دست،پيشاھنگ ميليون

  پيمايد سوی آزادی راە می زنی به 

  من بودم، 

  خواھم بود، 

  شکنم تمام زنجيرھا را در ھم می

  دارم منم زنی سربلند، گام برمی

  ھا انسانی ليال تو قلب ميليون

  تو گل کوھستانی ليال

   صلح ھستی ليالۀتو فرشت

  هزنی که لحظه به لحظه ذوب گشت

  سان سيمرغ از خاکستر خويش زندگی آفريده ب

  تاريکی و ظلمت را از ميان برداشته، 

  خورشيدمان را در آغوش گرفته

  دنبالش راە افتادەاند ھا انسان به ميليون

  ...پيمايند  سوی آزادی راە می به

  

  :لينک اين سرود

PP_TiaqR/be.youtu://https١Hg 

  

ھا، در پی محکوم   پارلمان ترکيه از حزب دموکراتيک خلقۀ دمکراتيک و نمايندۀ جامعۀيس مشترک کنگرئليال گوون ر

 در ٢٠١٨مبر وی از روز ھفتم نو. دان محکوم شد دولت ترک به عفرين از مجلس ترکيه اخراج و به زنلۀنمودن حم

  .زندان دياربکر دست به اعتصاب غذا زد

ھای   اشاره به وضعيت سيستم دادگستری ترکيه که به انقياد حکومت درآمده است، اعالم کرده بود که در دادگاهگوون با

  :چنين بيان کرده بود َگوون تصميم خود برای آغاز اعتصاب غذا را اين. دولت ترک شرکت نخواھد کرد

حصر آقای اوجاالن حصر .  سياسی جای گرفتمۀھای آقای عبدهللا اوجاالن فعاالنه در عرص من با الھام از دستورالعمل«

عنوان فردی از اين خلق، برای  من به. حصر جنايت عليه بشريت است. منزوی کردن يک خلق است. يک نفر نيست

از اکنون به بعد در دادگاه . زنم محکوم نمودن حصر آقای اوجاالن به اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت دست می

الزم . دھم کنم، تا زمانی که به نقض حقوق پايان داده و حصر در ھم نشکند به اعتصاب غذا ادامه می از خويش دفاع نمی

  ». مرگ تغيير خواھم دادۀباشد فعاليت خود را به روز
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ليال گوون يک روز پس از اين سخنان، اعتصاب غذا را آغاز کرد و مصمم است تا کسب نتيجه به اعتصاب خويش 

سفانه ديگر توان راه رفتن، نوشتن، خواندن، أسپری کردن بيش از چھار ماه اعتصاب غذا، متگوون پس . ادامه دھد

  . کند چنان از پذيرش مداوا خودداری می اما ھم. گويد تماشا کردن را از دست داده و به سختی سخن می

. اند ال، اعتصاب غذا کردهھای ترکيه در ھمبستگی با لي پس از اعتصاب غذای ليال گوون، صدھا زندان سياسی در زندان

به اين ترتيب، اعتصاب . برند سر می ھا مبارز در اعتصاب غذا به چنين در کشورھای مختلف منطقه و غرب نيز ده ھم

  .غذا برای پايان دادن به حصر اوجاالن به مبحث اصلی مردم کردستان، ترکيه و جھان تبديل شده است

مبر اعالم کرد که  نو١٦دار ترک استان دياربکر روز استان.  پاسخ داددولت در آغاز با ممنوعيت به مقاومت ليال

باطی ضانوالن زندان ليال گوون را به تخلف ؤدر ھمين راستا مس. َھرگونه فعاليت در حمايت از ليال گوون ممنوع است

مبر در  نو١٨ و ١٧در روزھای با وجود فضای سرکوب و وحشت . متھم کرده و يک ماه حصر را بر وی تحميل کردند

  .َی برای ھمبستگی با ليال گوون برگزار شدئھا یئشھرھای آمد، جولمرگ، وان، آدانا و روحا گردھما

ولين زندان از شرکت وی در ؤمس. برد سر می مادر ليال، در حالی چشم از جھان فروبست که دخترش ليال در زندان به

. کنند مادرم، يک ملت را انکار می«: ای به مادرش نوشت مهعمل آوردند، ليال سپس در نا مراسم دفن مادرش ممانعت به

ھاست در برابر اين ذھنيت مقاومت   کرد سال خلق. ھای ما را بر تن کنيد يا برھنه بمانيد گويند يا لباس برخی به ما می

  ».کند می

: گويد  می،نوشته "آمد"در ) پ.د.ه( ھا ی حزب دموکراتيک خلقئ به گردھما٢٠١٩ جنوری ١٩ای که  گوون در نامه

خلق مقاوم، زنان و جوانان مشتاق آزادی و دمکراسی، امروز ھم به نقش تاريخی خويش عليه ظالمان عمل خواھند «

 خويش اين مقاومت را به پيروزی ۀبا ايمان و اراد. يابند ای به پيروزی دست می کرد و جدا از پرداخت ھر ھزينه

  ».رسانيم می

 که در ترکيه به ٢٠١٩ نوریج ١٢. مت اما چند گام برداشت که با شکست مواجه شدنددولت ترکيه، برای شکست مقاو

 دقيقه اجازه مالقات با رھبر خلق ١٥تقليد از کشورھای غربی تعطيل است مخفيانه محمد اوجاالن را به امرالی برده و 

 دست دولت ترکيه برای مردم که ھدف دولت ترکيه، به شکست کشاندن مقاومت بود غافل از اين. کرد را به وی داد

دھند  ھای دولت اھميتی نمی ليال گوون و ديگر زندانيان اعتصابی اعالم کردند که به توطئه. مبارز کردستان رو شده بود

   .چنان ادامه دارد و مقاومت ھم

روز از اعتصاب مين   ٥٥در ) HDP( ھا  زندانی حکاری در پارلمان ترکيه از حزب دموکراتيک خلقۀليال گوون، نمايند

جوامع ھنگامی که وارد سال نو «:  ميالدی عنوان کرده است٢٠١٩غذای خود در پيامی ضمن تبريک آغاز سال 

کردھا که از . ھا بر اساس جوامع مختلف متفاوت است درخواست. ھايشان عملی شود  کنند خواسته  شوند، آرزو می  می

ھمگان خواھان . واسته دارند و آن ھم آشتی و صلح ھميشگی استترين مردمان خاورميانه ھستند، تنھا يک خ قديمی

  ».برای رسيدن به اين ھدف ھم در حال مبارزه ھستند. آشتی عمومی ھستند

 نيز دل ٢٠١٩در ابتدای سال . ، قلب کردھا در عفرين تپيد٢٠١٨در ابتدای سال «: وی در پيام خود عنوان کرده است

با انزوای اوجاالن . ، به حصر اوجاالن پايان داده نشد٢٠١٨اين حال، قبل از پايان سال اما با . تپد  ھا در کوبانی می آن

زنان باز ھم قربانی خشونت مردان شدند، . تر ھم شدند دردھا تغيير پيدا نکردند، بلکه بيش. اند کرد منزوی شده  مردم ۀھم

ھای  ، فشارھا و حمالت قدرت٢٠١٨در سال . کنند  یھا مقاومت م اما زندانی. عدالتی ادامه دارد  ھا پر شدند، بی زندان

به جرم باورھای . کرد زندانی شد  مردم ۀاراد.  حزب حرکت ملی ترکيه ادامه داشت-فاشيستی حزب عدالت و توسعه 

احساس بسيار . دست آمد  پيروزی با ارزشی به٢٠١٨ھا در انتخابات  اما با اين وجود، اين. متفاوت بسياری محاکمه شدند
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دھد که مقاومت در سال جديد نيز ادامه خواھد   اين به ما مژده می. شويم  وبی است که ما با مقاومت وارد سال نو میخ

 ».توانيم با مقاومت حصر را در ھم بشکنيم  ما می. داشت

 که با اميد آن. سال پيروزی دموکراسی خواھد بود. ، سال آزادی خواھد بود٢٠١٩سال «: گوون خاطرنشان کرده است

من سال نو مقاومت گران را . در اين سال گرسنگی، بيکاری، تجاوز به کودکان، بازداشت و زندانی کردن پايان يابد

  ».سال نو سال پيروزی مقاومت خواھد بود. گويم  تبريک می

در «:  در دياربکر، نوشتHDPای به ميتينگ  مين روز از اعتصاب غذای خود، در نامه٧٢چنين در  ليال گوون، ھم

  ».پذيرم آستانه مرگی ھستم که عاشقانه آن را در می

  .اين نامه توسط پروين بولدان رييس مشترک حزب در اين ميتينگ قرائت شد

حصری که عليه عبدهللا اوجاالن در جريان است مانع پيشروی نھادينه شدن صلح اجتماعی در «: در اين نامه آمده است

ھای عملی و نظری  تجربه. س صلح اجتماعی در ترکيه يک بازيگر بسيار مھم استعبدهللا اوجاالن در تأسي. ترکيه است

در اين روزھا . ايمان و اراده ما در نھايت ما را پيروز اين مقاومت خواھد کرد. کند ايشان اين موضوع را کامال ثابت می

، تمام ديوارھا را ويران کرده و گذاريم شما با وجود تمام شرايط سخت و عدم امکانات که روند تاريخی را پشت سر می

. ايد با اين اقدامات برای فرداھای ما زمينه حيات فراھم آورده. توانند محبوس کنند ايد که اراده و ايمان را نمی ثابت کرده

ام که برای  کنم من دليلی در زندگی يافته يک بار ديگر تاکيد می. اين موضوع برای من منبع روحيه و شوق فراوان است

 ».پذيرم  خواھم مرد و در آستانه مرگی ھستم که عاشقانه آن را میآن

ھا و  عدالتی به تمام بی برای پايان دادن«: چنين پروين بولدان رييس مشترک حزب نيز در اظھارات خود گفت ھم

کنند در  ھايی که برای صلح اجتماعی، ٖآزادی و برابری مبارزه می ھا، به خصوص مسئله حصر تمام انسان قانونی بی

مذاکراتی که در . شود  سال است که در حصر اداره می٢٠زندان امرالی از ابتدا يعنی نزديک به . اند جا جمع شده اين

کنيم،   در امرالی آغاز شد به ما نشان داد که زمانی که با عبدهللا اوجاالن ديدار و مذاکره می،٢٠١۵ تا ٢٠١١ھای  سال

. کس کشته نشد در اين کشور در آن دوره ھيچ. کنند تری به آينده نگاه می نيت بيشاين سرزمين با اميدواری و ام مردم

زمانی که آن درھا بسته شده و حصر شديد عليه عبدهللا اوجاالن آغاز شد، در اين کشور ھر گونه بحران و ھرج و مرج 

ديدار . طور قطع برداشته شود  بهبرای پايان يافتن اعتصاب غذای ليال گوون حصر عبدهللا اوجاالن بايد. نيز آغاز شد

ھفته پيش در جزيره امرالی البته که بسيار مھم بود ولی اين تنھا يک ديدار خانوادگی بود و با اين ديدار حصر اوجاالن 

  ».ھمراه ملت ترکيه در برداشتن حصر موفق خواھيم شد باور دارم که به. برداشته نشده است

صميم به آزادی ليال گوون از زندان نمود، نه ليال و نه وکالی وی در جلسه دادگاه ، ت٢٠١٩ ژانويه ٢٥دولت ترکيه روز 

َگوون اين اقدام را بخشی ديگر از بازی دولت ترکيه در راستای شکستن مقاومت عنوان کرده و گفت . حضور نداشتند

  .ه خواھد دادھايش به اعتصاب غذا ادام گويی دولت ترکيه، تا تحقق خواسته که در پاسخ به عدم پاسخ

ھای سياسی پارلمان  ھا و سازمان مين روز اعتصاب غذا به رييس پارلمان اروپا و روسای فراکسيون٨٤َليال گوون در 

وظايف خويش  در اين نامه، از آنان خواسته شد تا فورا دست به کار شوند و برای پايان به حصر به. ای ارسال کرد نامه

ھای انزواگرايانه بر جامعه و زندانيان سياسی دولت ترکيه  اميدورام که عليه سياست «:در اين نامه آمده است. عمل کنند

ھا و  صدھا نفر در زندان. ای شخصی نيست اعتصاب غذا خواسته. که نامزد عضويت در اتحاديه اروپاست، آگاه باشيد

  ».لق، مشروع ھستندھايی برای محافظت از خ چنين فعاليت. برند سر می خارج از کشور در اعتصاب غذا به

اوزگور پولتيکا پاسخ داد و تنھا ھدف خود را پايان  ھای روزنامه ينی َگوون در دومين ماه اعتصاب غذايش به پرسش

: ليال گفت. وی ھرگونه فعاليت برای آزادی اوجاالن را دارای ھدفی اجتماعی خواند. دادن به حصر اوجاالن عنوان کرد
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که  يا اين. روی ماست ھا انسان است، آزمايش بزرگی در پيش ين حال فعاليتی برای ميليونھمين دليل فعاليت من در ع به«

مان  ما خلق. که صد سال ديگر منتظر خواھيم بود رسيم يا اين ما اراده خود را نشان داده و در اين مرحله به پيروزی می

  ».را به انتظاری صد ساله محکوم نخواھيم کرد

از شھرھای جولمرگ، » در صدمين روز اعتصاب ھمراه با ليال به حصر پايان دھيم«ا شعار ھا ب حزب دمکراتيک خلق 

وان، قارص، ايغدر، بدليس، آگری، موش، شرنخ، مردين، سيرت، اليح، درسيم، چولک و روحا در ھفت مسير جداگانه 

ليال .  ممنوع اعالم کرده استھای مرتبط با اعتصاب غذا را دولت ترکيه، تمام گردھمايی. کنند سوی آمد حرکت می به

دھنده نيروی اجتماعی مشترک يک  ھای مشترک نشان ارزش. خواسته من درخواست تمام افراد جامعه است«: گويد می

. اند گرفتهزنان کرد در داخل و يا خارج از کردستان، برای پايان دادن به حصر پيشاھنگی مبارزه را به دوش . اند جامعه

  ».يابد ما ھستيم که در اين مبارزه به پيروزی دست می آن

او . کردند زندگی می ترين فرزند يک خانواده کرد است که در شھر جھان بيگلی در قونيه ليال گوون ھفتمين و کوچک

 به داليل ،١٩٨٠ال گوون در س. ھا جدا شد مجبور به ازدواج اجباری شد و دو فرزند به دنيا آورد که به ناچار از آن

  . به ترکيه بازگشت١٩٨۵خانوادگی به آلمان رفت و مدتی بعد در سال 

عنوان مسئول شاخه   چندين سال در اين حزب به وی.  وارد شاخه قونيه حزب دموکراسی خلق شد،١٩٩۴وی در سال 

او . ب برخوردھای قانونی شداين مسئله سب.  حزب منحل شد٢٠٠٣که در سال  استانی زنان اين حزب فعاليت کرد تا اين

 . در يک تظاھرات مربوط به حزب دموکراسی خلق دستگير شد٢٠٠٠در سال 

عنوان شھردار  به) پ.ه.س(  که از طرف حزب سوسيال دموکرات خلق٢٠٠۴ليال گوون در انتخابات محلی سال 

به  نامه تلويزيون روژ ضدليل امضای اعترا  به،٢٠٠۶وی در سال . کوچوک ديکيلی در استان آدانا انتخاب شد

ھمراه چھار شھردار ديگر به  به، ٢٠٠٧وی در اکتبر . وزير دانمارک، بار ديگر دچار پيگرد حقوقی قرار رگفت نخست

 .بود، بازداشت شد شھرداری که دستگير شده دليل اعالم ھمبستگی با عثمان کسر با

 ٢٠٠٨بود که در سال » آميز مسئله کرد در ترکيه ق صلحفراخوان برای تواف«ليال گوون، يکی از امضاءکنندگان بيانيه 

عنوان عضو کنگره شورای اروپا منصوب شد و   به،٢٠٠٩وی در سپتامبر  .در اينترنشنال ھرالد تريبيون به چاپ رسی

 که درباره وضعيت دموکراسی محلی در جنوب شرقی ٢٠٠٩ اکتبر ١۴در مباحثات جلسات عمومی اين کنگره در 

 .زار شد، سخنرانی کليدی بودآناتولی برگ

 آغاز ٢٠١٠محاکمه وی در اکتبر  .مداران کرد بازداشت شد ای سياست  در موج دستگيری فله٢٠٠٩ دسامبر ٢۴ليال در 

در واقع «ھای ترکيه  ھا گفت که دادستان سی در استانبول، درباره اين بازداشت بی مسئول دفتر خبرگزاری بی. شد

توماس ھامربرگ کميسر  ».ترين اقليت کشور ھستند دک برای ديالوگ ميان دولت و بزرگمشغول از بين بردن بخت ان

ای را در رابطه با   با ليال گوون در زندان دياربکر مالقات کرد و بيانيه٢٠١٠ در امور حقوق بشر مه  شورای اروپا

 ٢٠١٤ز چھار سال حبس، در ژوئيه گوون پس ا .دار تعداد زيادی از نمايندگان منتخب کرد منتشر کرد بازداشت دنباله

 .نماينده منتخب ديگر در دياربکر آزاد شد ٣٠ھمراه  به

دليل انتقاد از مداخله نظامی حکومت  به مه ٣١ بار ديگر دستگير شد و در روز ٢٠١٨،٨ژانويه  ٢٢ليال گوون در 

 ژوئن ٢٤ت مجلس ترکيه در وی در در انتخابا .ترکيه در عفرين، با عنوان شاخه زيتون مورد پيگرد قرار گرفت

مطابق با قوانين ترکيه نمايندگان مجلس دارای . راه يافت عنوان نماينده حوزه انتخابيه حکاری به مجلس ترکيه به ،٢٠١٨

 دستور به آزادی او داد، اما حکم پيش از ٢٠١٨ ژوئن ٢٩ھمين دليل، قاضی در روز  مصونيت قضايی ھستند و به

 .قرار گرفت و منجر به آزادی گوون نشدآزادی او مورد تجديد نظر 
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 اعالم کرد که قصد دارد در اعتراض به حصر عبدهللا اوجاالن در زندان جزيره ايمرالی ،٢٠١٨ نوامبر ٧ليال گوون در 

 زندانی سياسی با اعالم اعتصاب غذای نامحدود به گوون ٢۵٠نزديک به  در ھمان ابتدا.دست به اعتصاب غذا بزند

 ژانويه ٢۵ليال گوون در روز . کند  حين اعتصاب غذا تنھا ويتامين ب و آب نمک و آب قند دريافت میوی در. پيوستند

اما وی پس از آزادی نيز اعالم  .گذشت پس از محاکمه آزاد شد  روز از اعتصاب غذايش می٧٩، در حالی که ٢٠١٩

 آزادی خودش، بلکه رفع حصر از عبدهللا کرد که به اعتصاب غذای خود ادامه خواھد داد و اعالم کرد که ھدف او نه

  .است اوجاالن بوده

 

مين روز از اعتصاب غذای ١٠٠، ليال گوون، نماينده حکاری در پارلمان ترکيه در »ينی ياشام«روزنامه  گزارش به

 است  سال٢٠اين حصر جديد نيست و «: ، گفتPKK خود در اظھاراتی با اشاره به حصر عبدهللا اوجاالن رھبر دربند

ای در يک  ھيچ اراده. خصوص کردھای اين کشور را فرا گرفته است اين حصر تمام ترکيه به. وقفه ادامه دارد که بی

حتی اگر محصور نگه داشته شده باشد مبارزه برای صلح به تنھايی از آن جزيره . جزيره به تنھايی نگه داشته نشده است

 روز مقاومت کند، ١٠٠تواند  اگر بپرسيد که آيا يک انسان می. وفق شدصورت نگرفته است، ولی اوجاالن در اين کار م

وجود آمده  ای است که با قدرت مغز به ام که انسان معجزه من در اثنای اين اعتصاب خود فھميده. تواند گوييم بله می می

کردم و چون به اين راه ايمان  شد يا نمی شد من مقاومت می حصر برداشته می. ام من در اين اقدام مرگم را پذيرفته. است

تا زمانی که من کم نياوردم بدنم . کنم قانونی مقاومت می من در برابر اين وضعيت ناحق و بی. فرما شد دارم مغزم به حکم

  ».کم نخواھد آورد

ی که اين اعتصاب غذای من يا با موفقيت به اتمام خواھد رسيد و يا تا زمان«: وی در ادامه اظھارات خود تصريح کرد

ولی اين موضوع از قدرت . شود متوجه آن ھستم که بدنم تحليل می. حصر به پايان نرسيده است تا مرگ ادامه خواھم داد

تا وقتی من . ام ام، بسيار آسوده قانونی اقدامی انجام داده چون در مقابل اين ناحقی و بی. کاھد و روحيه من چيزی نمی

اين اعتصاب غذا برای جامعه يک . چيزی که مرا خواھد کشت سکوت است. فتام بدنم از بين نخواھد ر اجازه نداده

کسانی که نتوانند اين آزمون را پشت سر بگذارند فردا حق ندارند از دفاع از حق و انسانيت سخن . امتحان است

 ».بگويند

ھای حزب حاکم در  ست، در اظھاراتی با انتقاد از سيا)HDP( ھا پروين بولدان، رييس مشترک حزب دموکراتيک خلق

  .تجزيه کشور برآمده است  تنھا حزب ترکيه است که در صددAKP: ترکيه گفت
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که ) HDP( ھا ، پروين بولدان، رئيس مشترک حزب دموکراتيک خلق٢٠١٩ مارس ١٤گزارش روزنامه ينی ياشام،  به

ھا و تھديدات روز افزون عليه کرد در اظھاراتی با اشاره به فشار در شھر کاراچوبان استان ارزروم سخنرانی می

HDP  جا ھستيم با وجود تمام اين فشارھا و تھديدات با استقبال ھزاران نفر امروز اين«: از سوی حکومت ترکيه گفت .

تواند ما را از راه  کس نمی ھيچ. جا ھستيم و به اين راه ادامه خواھيم داد خواھيد فشار بياوريد ما با مردم اين قدر می ھر چه

در ترکيه عليه ھيچ حزب . مان منصرف کند زيرا ما نوادگان شيخ سعيد ھستيم دموکراسی، حقوق و مبارزاتصلح، 

شويم، مانع  زندانی می. گيرد صورت می HDP ترين موانع و فشارھا عليه بزرگ. سياسی اين انداره فشار وجود ندارد

  ».دھد وده و به حمايت از ما ادامه میمان ھمراه ما ب شوند؛ ولی با وجود تمامی اين ھا مردم کارمان می

  

انتخابات مارس يکی از «: ، گفت٢٠١٩ مارس ٣١وی در ادامه اظھارات خود با تاکيد بر اھميت فراوان انتخابات 

ھای  و شخص رجب طيب اردوغان ديگر در ميتينگ) AKP( حزب عدالت و توسعه. يه استترين انتخابات ترک مھم

ھای انتخاباتی از آن صحبت  تنھا چيزی که در ميدان. توانند بدھند ای نمی انتخاباتی به مردم ھيچ وعده

که به آينده در اين کشور تنھا حزبی . شاخه قنديل و حزب تروريستی است  HDP گويند تنھا می. است  HDP کنند می

در اين کشور، تنھا حزبی که در تالش برای . است  HDP گويد کند و از دموکراسی و حقوق سخن می کشور فکر می

  ».است  AKP تجزيه ترکيه است

در کشوری که عدالت و «: بولدان در پايان سخنان خود با اشاره به اعتصاب غذاھا در اين کشور نيز خاطرنشان کرد

شود اين سؤال  شود و جلوی سياست گرفته می کند زندانی می انتقاد باز می ھر کسی که دھان بهحقوق وجود نداشته و 

  مشغول چه کاری است؟  AKP آيد که پيش می

اگر در اين کشور منتخب مردم در زندان است پس در اين . ايد حقوق، دموکراسی، آزادی و عدالت را زير پا گذاشته

ھای خودشان را با اعتصاب غذا برای پايان دادن به حصر در  ھا بدن ين کشور انساناگر در ا. کشور عدالتی وجود ندارد

کند که چرا  وزير دادگستری اين کشور سئوال نمی. توان از عدالت سخن گفت گذارند، در آن کشور نمی راه مرگ می

  »...اند ھا اعتصاب غذا کرده انسان

اشاعه تبليغات «و » عضويت در يک سازمان سياسی«ا به اتھام مدار کرد ر چنين يک دادگاه در ترکيه دو سياست ھم

  »...ھای طوالنی مدت محکوم کرد به حبس» سازمانی

شرقی ترکيه، از  ، گولتان کيشاناک، اولين شھردار زن شھر دياربکر در جنوب»دميرورن«به گزارش خبرگزاری 

 ٣ سال و ١۴ دستگير شده بود، به ٢٠١۶ سال نمايندگان سابق پارلمان ترکيه و رھبر حزب صلح و دموکراسی که در

 .ماه زندان محکوم شد

سال  ١۵ ھا، به گذاران حزب دموکراتيک خلق مدار کرد، نماينده سابق پارلمان و از بنيان صباحت تونجل، ديگر سياست

 .زندان محکوم شده است

 .برد، در دادگاه حاضر نشد سر می وی که به مدت سه ھفته در اعتصاب غذا به
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يشاناک اتھامات وارد شده را رد کرد و گفت که قبل از محاکمه روز جمعه اول فوريه، او را برای دو سال در زندان ک

 .اند نگه داشته

کنم به اين خاطر است که درست، قانونی، مشروع  کارھايی را که می« :به گزارش دميرورن، کيشاناک در دادگاه گفت

 ».در چارچوب سياست دموکراتيک استدھم  ھر چه انجام می. و انسانی ھستند

حزبی . بود) ک. ک. پ( اتھام او سخنرانی در حمايت از حزب کارگران کردستان.  دستگير شد٢٠١۶کيشاناک در اکتبر 

 .خواند و با آن در جنگ است می» تروريست«که دولت ترکيه فاشيست ترکيه آن را 

ی مقامات انتخابی و کارمندان دولتی که متھم به رابطه با جمھوری ترکيه گفته است برکنار رجب طيب اردوغان، رييس

 .ک ھستند، بخش مھمی از مبارزه عليه اين گروه مبارز کرد است. ک. پ

ھا در ترکيه به چھار سال و  الدين دميرتاش، يکی از دو رھبر پيشين زندانی حزب دموکراتيک خلق تابستان امسال صالح

 .ماه زندان محکوم شد ھشت

 – ٢٠١۶ھا در پارلمان ترکيه، چھارم نوامبر   نماينده حزب دموکراتيک خلق١٠ ساله، ھمراه حدود ۴۵وکيل دميرتاش، 

 ژوئيه ھمان ١۵» ساختگی«و يا » نافرجام«ھای گسترده پس از کودتای  ھا و بازداشت سازی در پاک، ١٣٩۵ آبان ١۴

 .سال، بازداشت شد

را در دياربکر بازداشت » ھا دموکراتيک خلق«حلی، ھفت عضو حزب پليس ترکيه به تازگی و در آستانه انتخابات م

  .کرد

يکی از » ليال گوون«ھا با تاييد خبر بازداشت اين افراد اعالم کرد که افراد بازداشت شده با  حزب دموکراتيک خلق

 .اند نمايندگان اين حزب ابراز ھمبستگی نشان داده و دست به اعتصاب غذا زده

ھا، شنبه کذشته اعالم کرد که اعضای اين حزب  نماينده دياربکر از حزب دموکراتيک خلق» ریموسی فاريس اوغوال«

 .شود خشونت متوسل می او پليس ترکيه را متھم کرد که عليه اعضای حزبش به. به مقاومت خود ادامه خواھند داد

 .ھا در ترکيه برگزار شود محلی شھرداری انتخابات ،٢٠١٩ مارس ٣١قرار است در 

مين   ٧٩٧ چنگيز چيچک، چنگيز يورکلی، نوروز اويسال و فايق ازگور با ھدف ديدار با اوجاالن امروز برای بار

   .اين درخواست باز ھم رد شد. درخواستی را به دادستانی عمومی بورسا ارسال کردند

ت ترکيه با ھمکاری ، در عملياتی توسط سازمان امني١٩٩٩فوريه ١۵ - ١٣٧٧ بھمن ٢۶ سال پيش، در ٢٠اوجاالن 

  .کنيا، دستگير شد پايتخت در نايروبی،... ھای امنيتی آمريکا و اسرائيل و سازمان

، »خرابی کشتی«، »بدی آب و ھوا«چون  ھای واھی ھم با بھانه ،١٣٩٠ مرداد ۵ -  ٢٠١١  ژوئيه٢٧دولت ترکيه از 

الی اوجاالن برای مالقات با درخواست وک» تخلف انضباطی«و ادعای » وضعيت اضطراری«، »تعمير کشتی«

  .شان را رد کرده است موکل

اش درباره عمليات مرزی ترکيه در سوريه عليه کردھای اين کشور حدود يک  خاطر اظھارات انتقادی ليال گوون نيز به

ر منع سال پيش بازداشت شد اما دادگاھی در ترکيه او را از اتھامات تروريستی تبرئه کرد؛ گرچه او از خروج از کشو

  .شده است

 از استقبال گسترده مردم از او خبر داده و نوشتند جمعی از مردم با ھلھله و  ھای کردی پس از آزادی ليال گوون، رسانه

 .، از او استقبال کردند»مان است  کرامت خلق ليال مايه«و » باد مقاومت ليال گوون زنده «سر دادن شعار 

آن ھا به ھر جنايتی و . ت ملی ترکيه، مسئول تمام فجايع جامعه ترکيه ھستند حزب حرک- ائتالف حزب عدالت و توسعه 

ھا و ھر قدرت ديگری بتواند  اما محال است آن.  مذھبی خود را نگه دارند-ترفندی متوسل می شوند تا حاکميت ملی 
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شود و  اجتماعی میتر و  ھا را که ھر روز گسترده مقاومت ليال گوون و مقاومت مردم کرد و حزب دموکراتيک خلق

ھر چند که واقعيت اين است که امروز شرايط دشواری . اکنون به تمام کشورھای جھان کشيده شده است، متوقف کند

سطحی رسيده است که  مقاومت خودمديريتی و دموکراسی مستقيم شورايی به برای رسيدن به پيروزی وجود دارد اما

  !ناپذير است ای شکست  دارای اراده

  ٢٠١٩ پانزدھم مارچ - ١٣٩٧] حوت[ست و چھارم اسفندجمعه بي

  

 


