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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ سپتمبر ٠٨
  

 ! آزاد بايد گردد"عبدهللا اوجاالن"

  )بخش يکم(

 
مذاکره با  وجاالن را قطع کرد و بهھای عبدهللا ا ، نخست مالقات٢٠١٥ اپريل آن در پنجم ئیدولت ترکيه و دستگاه قضا 

.  مردم کرد بوده استمسألهھای اوجاالن در رابطه با حل  دليلش استقبال عمومی و مردمی از سياست. وی پايان داد

کودتای سياسی زدند و نھايت  سپس ھنگامی که رجب طيب اردوغان و حزبش بر عليه نتايج انتخابات پارلمانی دست به

اين جنگ تحميلی و . گريالھای کردستان را آغاز کردند  و زمينی ارتش بهئینگ وحشيانه ھوا، ج٢٠١٥ جوندر ماه 

نگاران که   سرکوب ھای شديد مخالفين و آزادی بيان و دستگيری مخالفين و روزنامه چنان با تشديد تروريسم دولتی ھم

جرابلس در  شھر  نی دولت ترکيه با ورود بهعالوه سياست دشم به. ھشتاد ھزار نفر رسيده است بيش از  اکنون رقم آن به

، وارد تحوالت جديد و خطرناکی ...دور کانتون کوبانی و ھای مدافع خلق روژاوا و ديوارکشی به يگان سوريه و حمله به

ھايش را قطع   ترکيه، کليه ارتباطات اوجاالن با وکال و فاميلئیحدود ھجده ماه است که دولت و دستگاه قضا.شده است

گيرد  رسانی درباره وضعيت وی در زندان جزيره امرالی در حومه استانبول صورت نمی گونه اطالع  ه و ھيچکرد

. وجود آورده است المللی، خواھان آزادی وی ھستند به ھا شديد را در جامعه ترکيه و کليه کسانی که در سطح بين نگرانی

تجمعات و اعتراضات وسيعی در داخل ترکيه و خارج برای  غذا و  اکنون کمپين وسيعی با اعتصاب ھمين دليل، ھم به

  .آزادی اوجاالن آن راه افتاده است
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داری ھم از جنبه انسانی و ھم سياسی و  دوست و ضدسرمايه کمپينی که ضرورت دارد ھمه نيروھای آزاده و انسان

  . آن بپيوندند اجتماعی و از ھر طريق ممکن به

دھان رجب طيب  بزرگی برای کل حاکميت ترکيه و در راس ھمه مشت محکمی بهدر واقع موفقيت اين کمپين، شکست 

چون حکومت  دنبال قدرت و اقتدار خود ھم طلب اسالمی اين کشور که به س جمھوری پرخاشگر و جنگئياردوغان ر

دالت و س جمھوری که کارنامه خود و اطرافيان و حزب عئير. گری است ھيتلر و حکومت اسالمی ايران و نئوعثمانی

ھای تروريستی اسالمی مانند داعش، جبھه النصره، ارتش آزاد ترکيه در سوريه و  توسعه اسالمی، ھمکاری با گروه

نگاران و منتقدين  ھای وسيع مخالفين و بستن دھان روزنامه اسالميزه کردن جامعه ترکيه با جنگ و خونريزی و دستگير

  !مذھبی است - و مخالفين با افکار فاشيستی ملی

***  

، اعتصاب غذای پنجاه نفره در دفتر نمايندگی حزب مناطق دمکراتيك در شھر ٢٠١٦مبر ت سپ٥از صبح روز دوشنبه 

تا زمان مالقات با اوجاالن در اعتصاب غذا خواھيم «نوشتهای با مضمون  در جلوی اين ساختمان پارچه. آمد شروع شد

  .نصب شده است» بود

 .اند اختمان حزب مناطق دمکراتيك را محاصره کردهخودروھای پليس ترکيه دورادور س

  .کنندگان وجود دارد تصويری از رھبر خلق کرد عبدهللا اوجاالن بر روپوش اعتصاب

، متشکل از پنجاه داوطلب در مقابل دفتر ٢٠١٦ صبح امروز دوشنبه پنجم سپتامبر ١٠ که از ساعت ئیاعتصاب غذا

 آمد تجمع کردەاند و با قرائت يک بيانيه اعتصاب غذای نامحدود خود را ھا در شھر نمايندگی حزب مناطق دمکراتيك

کنندگان صدور مجوز ديدار اعضای خانواده يا وکالی رھبر خلق کرد عبدهللا اوجاالن   خواست اعتصاب.اند آغاز کرده

  .در زندان امرالی است

 کنگره جامعه دمکراتيك و حزب دمکراتيك  مطبوعاتی رھبران چند سازمان و نھاد از جملهئیآ پيش از اين طی گردھم

 ترکيه مسؤول مقامات ئیگو خبری از وضعيت اوجاالن و عدم پاسخ ھا بی خاطر ماه ھا اعالم شده بود که به خلق

اعتصاب غذای نامحدود  ھا در مورد سالمتی وی، پنجاه تن از فعاالن سياسی و مدنی از پنجم سپتامبر دست به نگرانی به

   . اعتصاب تا زمان ديدار با اوجاالن متوقف نخواھد شداند و اين زده

چنين نيمی از  ھم. مداران شناخته شده ھستند کنندگان از نمايندگان پارلمان و شھرداران و سياست شماری از اعتصاب

بر خلق  شده که سالمتی و آزادی رھتأکيددر بيانيه شروع اعالم اعتصاب غذا . دھند کنندگان را زنان تشکيل می اعتصاب

  .ترين مسائل مردم و جنبش کردستان است کرد عبدهللا اوجاالن از مھم

ن کنگره جامعه مسؤوال. کنندگان يک سالن کنفرانس و محوطه تجمع مردمی آماده شده است برای حمايت از اعتصاب

وجاالن، ھزاران دمکراتيك اعالم کردەاند که با اعالم تصميم اعتصاب غذای نامحدود با خواست آگاھی از وضعيت ا

 .اين سازمان مراجعه کردەاند داوطلب به

: کنندگان است در يک کنفرانس خبری گفت س مشترک حزب مناطق دمکراتيك که در ميان اعتصابئيصباحت تونجل ر

ھا  خاطر ماه داری شده و به رھبر خلق کرد عبدهللا اوجاالن از ھجده سال پيش تاکنون در يک سلول انفرادی نگه«

  .»ی مطلق از وضعيت وی به شدت نگران ھستيمخبر بی

پايان  صلح اشاره کرد و گفت اما مذاکرات صلح به  و رسيدن بهمسألهھای اوجاالن برای چارەيابی  چنين به تالش وی، ھم

  . ضدانسانی عليه اوجاالن اعمال شده استئیرسيد و دوباره وضعيتی دردناک حاکم شد، از آن زمان انزوا
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دنبال عدم وجود راھی ديگر  که شروع اعتصاب غذای نامحدود به مناطق دمکراتيك با اعالم آنس مشترک حزب ئير

  .طور رسمی آغاز شد پس از اين کنفرانس خبری، اعتصاب غذا به. خواھان حمايت مردمی شد شروع شده است

ھا و  ه دمکراتيك خلقدر دومين روز اعتصاب غذای پنجاه نفره در شھر آمد، رھبران کنگره جامعه دمکراتيك، کنگر

 .کنندگان ديدار کردند ھا با اعتصاب حزب دمکراتيك خلق

يگيت، ارتوغرل کورکجو و شماری از نمايندگان  الدين دميرتاش، گلستان کوچ  يوکسکداغ، صالح خطيب دجله، فيگن

 .ب مناطق دمکراتيك رفتنددفتر نمايندگی حز کنندگان به  سپتامبر برای ديدار با اعتصاب٦شنبه  پ روز سه.د.پارلمانی ه

: ھا طی يک سخنرانی مطبوعاتی در سالن محل اعتصاب گفت گوی کنگره دمکراتيك خلق ارتوغلرل کورکجو سخن

بايد از وضعيت اوجاالن . عواقب آن آگاھند اعتصاب غذا اقدامی اعتراضی بوده و کسانی که چنين تصميمی گرفتند به«

وجود ندارد،  گويد مشکلی در امرالی  وزير دادگستری می. ه مالقات با وی شوندخبردار شويم و خانواده و وکال قادر ب

بکر بوزداغ اعالم کرد پس از . جا را با چشم خود نديده است کند که آن گونه قاطعانه صحبت می او در شرايطی اين

اعتصاب غذای پنجاه نفره با  ند؟کودتای پانزدھم فوريه تدابير امنيتی تازەای در امرالی اخذ شده اما اين تدابير چه ھست

در اين جريان از رفقايمان حمايت خواھيم . خواست ديدار حضوری با اوجاالن شروع شده و تا زمان مالقات ادامه دارد

 .»کرد

اين اعتصاب، «: رانی اعالم کرد ھا نيز در يک سخن س مشترک حزب دمکراتيك خلقئيچنين فيگن يوکسکداغ ر ھم

مردم در برابر تاريکی جنگ .  اين بحران، دولت است نه رفقای مامسؤول. ن در ترکيه استتصويری روشن از بحرا

ست کودتا را نافرجام گذاشته خود  دولتی که مدعی. دھد داند صبح فردا چه اتفاقی روی می ايستادگی کردەاند اما کسی نمی

. فرايند صلح و شعلهور کردن جنگ است دن بهوضعيت فعلی، پايان دا علت رسيدن ترکيه به. دھد  ديگر انجام میئیکودتا

. شد سه سال بود که خونی ريخته و اشکی جاری نمی.  را حل کندمسألهتواند  ھا کسی نمی با کشتار کردھا و سرکوب آن

 .»کند ھا خود را اداره می حاکميت ترکيه از اين ناراحت بود چون با ھمين خون

غ وزير دادگستری ترکيه که گفته بود ھمه چيز در امرالی خوب است اظھارات بکر بوزدا يوکسکداغ، در واکنش به

فقط اعضای خانواده و وکالی مدافع . را خود مشاھده کنيم دھد و بايد اين نگرانی ما پايان نمی اين سخنان به«: گفت

ين درخواست، در عين کننده ما با ا پنجاه رفيق اعتصاب. باره اطمينان خاطر بدھند توانند در اين اوجاالن ھستند که می

خواھند   ھستند که میئیھا کسانی که بر اوجاالن انزوا تحميل کردەاند ھمان. کنند حال در دفاع از بشريت مقاومت می

  .»دھيم ترکيه را در تاريکی فرو ببرند اما اجازه نمی

خيابان   اجتماعی را بهعموم اقشار) ك.ژ.ك( زمان با اعالم اين اعتصاب غذای پنجاه نفره، مجمع زنان کردستان ھم

 .فراخواند و خواھان حمايت عمومی شدند

ھای اوجاالن  تالش ھجوم سياسی و نظامی ترکيه عليه خلق کرد به شورای ھماھنگی مجمع زنان کردستان، با اشاره به

 رھبر آپو ھای دولت ترکيه فداکاری«: افزايد  کرد و معضل دمکراسی در ترکيه پرداخته و میمسألهبرای حل دمکراتيك 

ديکتاتوری اردوغان وقتی که استقبال مردمی از فرايند . ھدر داد ھا را با مواضع فاشيستی به زيستی خلق برای صلح و ھم

دنبال کودتای سياسی عليه نتايج انتخابات پارلمانی ماه  به. صلح را ديد، آن را تھديدی تلقی کرد که بايد بر ھم زده شود

ھا  چنين کليه تماس ، ھم٢٠١٥ اپريلاز پنجم . گريالھای کردستان آغاز شد ينی ارتش به و زمئی، ھجوم ھوا٢٠١٥ جون

سياست دشمنی با کردھا با ورود به . آيد با رھبر آپو قطع شد و تاکنون نيز ھيچ خبری از زندان امرالی بدست نمی

 .»جرابلس و حمله عليه روژاوا ادامه دارد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

: گويد  کرده و میتأکيدرای رسيدن به يک موجوديت سياسی در قرن بيست و يکم ك در مقابل، بر پيکار خلق کرد ب.ژ.ك 

 ئیجنبش آپو. چنين پيشگام مبارزه برای برقراری صلح در خاورميانه است ھای رھبر آپو ھم اين پيکار با سرمشق«

اين .  دارد٠ راتيكملت دمک - و مشھودی در زمينه برقراری پروژه خودمديريتی دمکراتيك و تکوين  دستاوردھای مھم

گرايانه برای حل اختالفات عميق در خاورميانه بوده که بايد گفت در تعارض بامنافع  کاری عملی و واقع پروژەھا راه

ھا  سازی رھبر آپو با توافق فی مابين آن منزوی. ھای منطقه است ملت- جوی دنيای سرمايهداری و دولت ھای سلطه قدرت

 .»ر تحوالت منطقه استبرای جلوگيری از مداخله وی د

سال و نيم است که ھيچ خبری  يک. جانبه عليه کردستان قرار دارد رھبر آپو در راس حمالت ھمه«: افزايد اين بيانيه می

نحوه برخورد با رھبر آپو مانند . کند المللی و حقوق بشر را ترکيه پايمال می بين آيد و تعھدات  دست نمی از رھبرمان به

ن اين زندان امنيتی مسؤوالامرالی اعزام شده و   شب کودتای نظامی در ترکيه يک ھليکوپتر جنگی بهدر. يک اسير است

ھای جدی در مورد سرنوشت رھبرمان وجود دارد و دولت ترکيه  نگرانی. اتھام مشارکت در کودتا بازداشت شدەاند به

کنند که ترکيه  پا می  به  با اين موضعگيری، آتشیزمامداران ترکيه. کند گونه مالقاتی در امرالی را صادر نمی مجوز ھيچ

   .»کشد جنگ داخلی می را به

بايد «: کند  در حمايت از اوجاالن اضافه میئیمجمع زنان کردستان، با تقدير از اعتراضات مداوم در کشورھای اروپا

ان و جوانان حضوری راديکال شھرھای ترکيه نيز بايد زن در باکور و کالن. حکومت ترکيه وارد شود تری به فشار بيش

عالوه بر اعتصاب غذای دورەای کردھای ايزدی در استراسبورگ فرانسه، از روز . ھا پيدا کنند و ھميشگی در خيابان

ھا که چنين  آن به. دوشنبه يک اعتصاب غذای نامحدود با خواست صدور مجوز ديدار با رھبر آپو آغاز شده است

مردم ما و ديگر حاميان صلح و دمکراسی . کنيم فرستيم و ادای احترام می د درود میموضعی انسانی و وجدانی گرفتهان

 .»کنندگان دفاع کنند و تا زمان نتيجهگيری در صحنه بمانند صورت جمعی از اعتصاب بايد به

 انزوای ، خواستار پايان دادن به»استراسبورگ«کنندگان در اعتصاب غذای نامحدود و غيرقابل برگشت در  شرکت

تحميلی بر رھبر خلق کرد عبدهللا اوجاالن و موقعيت سياسی برای شنگال در چھاردھمين روز اين فعاليت اعتراضی 

 .نمايند  میتأکيدھای خود  چنان بر درخواست ھم

 مسؤول -با شرکت فکرت ايگرک  آگوست در کليسای سنت کريتينتل در شھر استراسبورگ ٢٣اين فعاليت از روز 

ھای پشيمام دنيز، بوزو باجنی، بدرخان  نام ين ايزدی ديگر بهمسؤول و - ايزديان شنگال در اروپاشورای دياسپورای

، فدراسيون ايزيديان و »ا.د.ف« ھا  سه گروە جداگانه از فدراسيون دمکراتيک علوی. کاھرامان و بشير آغاز شده است

 .دورەای از اعتصاب مذکور اعالم حمايت کردەاندصورت  در اين فعاليت به» ک.ی.ج « اتحاد اسالمی کردستان

شان را از دست دادە و با   روز گذشته وزن بدن١٤ کيلو در ١٠ تا ٨کنندگان بيش از  ھا اعتصاب بر اساس گزارش

کنندگان  برای اعتصاب. رو شدەاند ون سرگيجه، افزايش ضربان قلب و افزايش درجه حرارب بدن روبه عوارضی ھمچ

 .روند شان می مالقات ھا به ھا برای اعالم حمايت و ديدار از آن ھای از خلق و سازمان  شدە است و گروهرختخواب فراھم

ای مھم در خصوص وضعيت زندان  ، سه تا چھار روز قبل از توقيف مصاحبه»اوزگور گوندم«در اين ميان، روزنامه 

  .ن بودەاند را انجام دادە استتر در اين زندا با دو زندانی که پيش» عبدهللا اوجاالن«امرالی و 

را » عبدهللا اوجاالن« در زندان جزيره امرالی بودند و از نزديک وضعيت ٢٠١٥مبر سال دس ٢٦اين دو زندانی تا 

پس از اين که دولت مذاکره با اوحاالن را آغاز . ھا بسيار مھم است ھمين دليل مصاحبه آن دانند، به خوبی می به

جا بردند و  ھا را از آن اين زندان انتقال دادند اما پس از مدتی، مجددا آن  دو زندانی را بهدرخواست اوجاالن، اين به

 .اوجاالن تنھا ماند
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 :اين شرح است  به،)٢٠١٤مبر سال نو ٢٩( مصاحبه اين دو زندانی

کز شھر مر کاران داعش تالش کردند از دروازه مرزی خود را به ھای شديد در کوبانی گروھی از تبه دردرگيری«

کاران داعش خود را در سيلوھای گندم شھر مرزی مرشت پنار در  پس از امحا کردن اين گروه ، تبه. کوبانی برسانند

کاران به کوبانی برای اولين بار از  و تصاوير حمله تبه. مخفی کردند) ن دولت ترکيهمسؤوالبا اطالع ( خاک باکور

 .منتشر شد AA طرف خبرگزاری رسمی دولت

ايشان  رھبرخلق کرد رفته برای اگاھی دادن به» عبدهللا اوجاالن«ديدار با  ن حکومت ترکيه بهمسؤوالوھی از سپس گر

کاران در کوبانی  اند و شايد بتوانند از اين راه امتياز بگيرند، اما شکست تبه کوبانی را اشغال کرده) ھا ترک( ھا که گويا آن

 .ھا را نقش بر آب کرد نقشه پليد آن

» عبدهللا اوجاالن« توانستند با ٢٠١٥ اپريل ٥ امرالی تا روز ھيأتھا با نام   آن نمايندگان حزب دمکراتيک خلقپس از

 .امرالی از ظرف حکومت ترکيه ممنوع شد  بهھيأتديدار و مالقات کنند و بعد از آن ديدارھا متوقف شد و رفتن اين 

گونه که ھمگان مطلع  ديدار و گفتگو نمود و ھمان» بدهللا اوجاالنع« دولت بار ديگر با ھيأت جونبعد از انتخابات ھفتم 

ھا را  تر آن گناه که بيش  تن از شھروندان بی٢٤٣مرکز شھر کوبانی حمله کردند و  کاران داعش به ھستند در اين روز تبه

 .قتل رساندند دادند را به کودکان تشکيل می

ن کنفدراليزم جامعه مسؤوالای به  خواھند که با نوشتن نامه  می از ايشان» عبدهللا اوجاالن« دولت در اين ديدار با ھيأت

اگر شما خواھان «: ھم با گفتن اين نکته که» عبدهللا اوجاالن« آرام کند و -  ھا در مورد درگيری -ھا را  دمکراتيک، آن

ھم چنين نظری نداريد ديگر ھرگز م، اگرئيتوانيم گفتگو نما  در باکور و ترکيه ھستيد میمسألهيابی حل مشکالت و  چاره

 .با من ديدار و گفتگو نکنيد

. شود تحويل داده می» عبدهللا اوج الن«ای به   ماه بعد از اين ديدار با وجود ممانعت از تحويل ھر گونه نوشتهای، نامه٤

عبدهللا  « خطاب بهکند و   خود را معرفی می- المان–َدر اين نامه که شخصی با نام مديوم با آدرسی از شھر برلين 

باشد که شما از آن استفاده نکرديد و امسال شما  اردوغان برای شما شانسی بزرگ می: نويسد چنين می» اوجالن

 .دھيد طرزی طبيعی جان خود را از دست می به

ه اين نامه دربار» عبدهللا اوجاالن«: در مورد اين نامه اظھار داشت» عبدهللا اوجالن«العمل  َچتين آرکاش درباره عکس

توان از اين نامه فھميد، اين است که شما را   که میئیاز ما نظرخواھی کرد و ما ھم با يک نظر واحد گفتيم تنھا معنا

ھا نيز اعالم  ن زندان امرالی تحويل داد و آنمسؤوال نامه را به» عبدهللا اوجاالن«اند، بعد از آن  مورد تھديد قرار داده

 .دست شما رسيده است ھی بهکردند که اين نامه اشتبا

پذير نيست، چرا که سيستم امرالی  دست عبدهللا اوجاالن رسيده باشد امکان که اين نامه اشتباھی به فکر کردن درباره اين

ريزی  دست ايشان برسد چنين برنامه که اين نامه به چنان امنيتی است که چنين اشتباھی غيرقابل درک است و برای اين آن

 .اند کرده

باشد، ما  ھا می  نشان از فرومايگی آنئیھا اين چنين روش«: اين نامه اين چنين تحليل کردند بدهللا اوجاالن در پاسخ بهع

: گويد قول چگوارا که می ايم، به کار گرفته  انقالبی ھستيم و برای اين معضل تا امروز تمام توانمان را بهئیھا که انسان

کنند و برای اين  دانم که ما را شنود می من می. »بگذار آيد ما را اندک غمی نيستآيد،  چه شکلی و چگونه می مرگ به«

 .»ھا بشوند گويم که آن نيز با صدای رسا می

ک .ج.طرفه ک بس يک از طريق اين نامه و با اعالم آتش» عبدهللا اوجالن«در واقع بعد چند روز از گذشت تھديد 

 .پ در آنکارا صورت گرفت.د.در متينگ انتخاباتی همناسبت برگزاری انتخابات انفجار مھيب  به
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مشاور وزير امنيت ملی در اين جلسه . رود امرالی می  برای ديدار و گفتگو بهھيأتدرروزھای پايانی اين ماه، يک 

اھد خو دانی که حکومت ترکيه می تو ھم می«: گويد  می-عبدهللا اوجاالن -ايشان  حضور دارد و اين با زبانی تھديدآميز به

 .»ھرگونه تالشی دست خواھند زد حقوق کردھا را در روژاوای کردستان نقض کردە و برای اين مھم به

اشغال کردن جرابلس ھم . ھا، بر اين مبنا صورت گرفت داعش از طرف آن کردن به کشتار گروھی در کوبانی و کمک

 . گفته بودباشد که مشاور امنيت ملی دولت ترکيه از آن سخن ادامه اين برنامه می

چون طيب اردوغان برعليه روژاوای کردستان از طرف خلق کرد و  کاری ھم بدون شک، سياست پليد دولت ترک و تبه

 ژوئيه در ١٥المللی ديده شده است و تنھا چيزی که بايد مورد بررسی قرار گيرد سياست پليد پس از شب  افکار بين

 ريزی شدە است؟ چه چيزی طرح ان بر چه اساسی و برای دسترسی بهامرالی چگونه اعمال شدە است؟ فتنه تازە اردوغ

زندان امرالی حمله   جوالی نظاميان با ھيليکوپتر به١٥ھا، اعالم کردند که در شب  ن حزب دمکراتيک خلقمسؤوال

 .جا درگيری روی داده است اند و در آن کرده

 .رود ا انحاء گوناگون طفرە میدولت تروريستی ترکيه ھنوز از اعالم جزئياتی در اين رابطه ب

، »ھا حزب دموکراتيک خلق«وکيل » سلما ارماک «-  از آمد٢٠١۶مبر  سپت۶شنبه  سه - نيوز فرات خبرگزاری گزارش به

منظور رفع انزوای اوجاالن، اعالم کرد تا زمان اطالع از  کنندگان در اعتصاب پنجاه نفره شھر آمد به يکی از شرکت

  .ود ادامه خواھند داداعتصاب خ اوجاالن به

 تن ديگر در ٤٩ھمراه  منظور رفع انزوای اوجاالن به ھا که از روز گذشته به سلما ارماک وکيل حزب دمکراتيک خلق

 در ھمين باره و پيروزی در برابر سياست دولت ترکيه، اشاره ٢٠١٢  روزه سال ٦٨اعتصاب  اعتصاب غذا ھستند به

اين امر کر و الل کرده بود، اين اقدام با ھدف رفع انزوای امرالی و آغاز حل نسبت  دولت خود را به«: کرد و گفت

آميز  ھر چند در زمان شروع حل صلح. خواسته ما ديدار با اوجاالن صورت گرفت  کرد انجام گرفت، بهمسألهآميز  صلح

يابی  ھای خود برای چاره شعام شدند ولی اوجاالن از تال مدار زن توسط دولت ترکيه قتل  در روبوسکی سه سياستمسأله

  .»دست بر نداشت

که اگر صلح برقرار نشود، جنگ داخلی روی خواھد داد  بينی عبدهللا اوجاالن مبنی بر اين پيش سلما ارماک، با اشاره به

 غربی در مناطق. آن اشاره کرده بود امروز قابل مشاھده است ای که اوجاالن به نکته«: سخنانش ادامه داد و اعالم کرد به

  .»کنند ھا تحريک می کردھا حمله کرده و شھروندان ترک را عليه آن ترکيه به

اين . خلق ھستند اجبار به کند و درصدد از بين بردن او و قبوالندن به خطر بزرگی اوجاالن را تھديد می«: وی افزود

ھمين خاطر اين اعتصاب برای  به. کند اندازد و خطر بزرگی جامعه را تھديد می راه می سياست، جنگ داخلی بزرگی به

اگر از اوجاالن اطالعی داده و انزوای امرالی . جنگ نيز بسيار اھميت دارد، ھدف اصلی اقدام ما اين است پايان دادن به

 .»تواند جلوی جنگ را بگيرد رفع نشود کسی نمی

تا زمان .  از سر گرفته شودخواھيم از وضعيت اوجاالن مطلع شويم، و مذاکرات صلح می«: ارماک در پايان گفت

  .اعتصاب خود ادامه خواھيم داد اطالع از اوجاالن به

 ساله وی در زندان جزيره امرالی و وادار ١٨ھدف اصلی دولت ترکيه از ايزوله کردن اوجاالن، شکستن مقاومت 

ا در مقابل دولت و فشارھای که در ھفده سال گذشته، نه تنھ چنان ترديد اوجاالن ھم بی. پذيرش شرايط دولت است کردن به

ھايش فراتر از ترکيه و  ھا و سياست نظير کرده، بلکه اکنون تز و تئوری فيزيکی و روحی و رورانی آن مقاومت بی

کننده  نظير و خيره  سال است دستاوردھای بی٥حلی که حدود  راه. حل منطقه تبديل شده است يک راه ک رفته و به.ک.پ

  .بينيم می» کردستان سوريه( ھای روژاوا  آن را در کانتونانسانی، اجتماعی و سياسی
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  ليس ھای مخفیو با ھمکاری و تبانی پ١٩٩٩ بروریرا ف» آپو«ھای امنيتی ترکيه، عبدهللا اوجاالن معروف به  سازمان

  . ترکيه انتقال دادند  از کنيا ربودند و به و يونانامريکا،  لئياسرا

بحران بزرگی ميان حکومت  يک  رفت که به چرا که حضورش در سوريه می.  از سوريه خارج شد١٩٩٨وی در سال 

  .سوريه و ترکيه منجر شود

آتن و مسکو  کشيد عبدهللا از شام و حلب به  که دولت ترکيه برای سوريه میئیھا  از خط و نشان،١٩٩٩سال در واقع در 

جا دستگير  خانه يونان در کنيا رفت و باالخره در آن رتسفا از رم به. و دوشنبه رفت و بعد ھم به رم پايتخت ايتاليا رسيد

  استانبول بازگردانده شد و به

وی گفت که جزئيات دستگيری وی . نخست وزير وقت ترکيه، اعالم کرد »بولنت اجويت«خبری دستگيری وی را 

و سازمان ) ميت( ترکيهادعای او، اوجاالن در عملياتی ھماھنگ توسط سازمان اطالعات  به. گاه افشا نخواھد شد ھيچ

  .اطالعات ارتش ترکيه طی ده روز دستگير شد

 ٢٠٠٢ک، پس از اين که در اوت .ک.حکم اعدام رھبر حزب پاما . اعدام محکوم کرد دادگاه، نخست اوجاالن ر ابه

 .تکردن حکم حبس ابد در جزيره امرالی در حومه استانبول اس قانون اعدام در اين کشور لغو شد، در حال سپری

جا زندانی  سينماگر نامدار کرد ترکيه در آن» لماز گونیئي«تر نيز  پيش. اوجاالن تنھا زندانی سياسی در اين جزيره است

دولت فرانسه برای اين که . فرانسه شد سوئيس و نھايت ساکن  يونان فرار کرد و سپس به جا به وی سرانجام از آن. بود

لماز گونی پناھندگی نداد اما اخراجش ھم نکرد تا اين که سرانجام وی ئي رگز بهاش با دولت ترکيه بحرانی نشود ھ رابطه

  . سال زندان صادر کرده بود١١٠طور غيابی برای پيلماز  دولت ترکيه به.  سالگی، در پاريس درگذشت٤٧در سن 

دی و جمعی و آزادی انديشه ھای فر  امنيت و برقراری آزادیتأمينترديد اين کمپين بايد آزادی ھمه زندانيان سياسی و  بی

ويژه خواھان قطع جنگ خونين دولت و ارتش ترکيه عليه مردم کردستان ترکيه، عليه روژاوا و عليه حزب  در ترکيه، به

از ھر طريق ممکن اين کمپين را ! و آزادی عبدهللا اوجاالن فوری را مدنظر داشته باشد» ک.ک.پ«کارگران کردستان 

  ! آن بپيونديم کان بهتقويت کنيم و در صورت ام

  ٢٠١۶مبر  ھفتم سپت- ١٣٩۵ ]سنبله[چھارشنبه ھفدھم شھريور
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