المؤامرة الدولية عىل القائد عبد هللا
أوجالن

شباط 2022

المقدمة:
إن المؤامرة الدولية عىل القائد عبد هللا أوجالن التزال تمارس بأشكالها وأساليبها المختلفة،
من تجريٍد وفرض العزلة عليه في تلك الجزيرة المجردة والمعزولة ،حيث تم البدء بالمؤامرة
في التاسع من تشرين األول عام  ،1998والتي استهدفت القضاء عىل النضال التحرري
الوطني بقيادة القائد عبد هللا أوجالن ،لذلك ال يمكن النظر بسطحية إىل أحداث ونتائج هذه
المؤامرة ،وال يخفى عىل أحد إن التخطيط لمؤامرة كهذه تم بناًء عىل أساس خدمة مصالح
وسياسة عدة قوى وأطراف عالمية وإقليمية ومحلية.
نبذة عن حياة القائد عبد هللا أوجالن:
في الرابع من نيسان عام  1949ولد القائد عبد هللا أوجالن في قرية أمارة التابعة لبلدة
خلفتي بمدينة أورفا ،وقد درس االبتدائية في قرية جبين األرمنية المجاورة لقريته ،وأكمل
دراسته اإلعدادية في بلدة نيزيب بمدينة عنتاب.
ومنذ أن كان صغيرًا عرف بشخصيته المؤثرة بين األطفال حيث كان دائم البحث.
وفي عام  1968أنهى المرحلة الثانوية المهنية لهندسة المساحة في أنقرة ،وعندما كان
موظفًا سجل في كلية الحقوق بجامعة إسطنبول في عام  ،1970خالل تلك السنوات تعرف
القائد عبد هللا أوجالن عىل "المراكز الثقافية لثوار الشرق“ DDKOوالشباب الثوري"Dev-
 ”Gencوتأثر في ذلك الحين بمواقف ماهر جايان الراديكالية وخاصة فيما يتعلق بحل
القضية الكردية ،ما دفعه إىل تركه لكلية الحقوق والتسجيل في كلية العلوم السياسية
بجامعة أنقرة في عام .1971
وقد قام القائد عبد هللا أوجالن بقيادة إحدى االعتصامات في كلية العلوم السياسية في
أنقرة احتجاجًا عىل حادثة مقتل ماهر جايان ورفاقه التسعة في قرية قزل دره في شهر آذار
من عام  ،1972مما أدى إىل اعتقاله في  7نيسان  1972وبقي في السجن لمدة سبعة
أشهر.
وفي مطلع عام 1973قام بالتحضر لتشكيل مجموعته الخاصة وذلك حول إطروحة
"كردستان مستعمرة " فعقد أول اجتماع تاريخي له مع مجموعة من الرفاق مؤلفين من
سبعة أشخاص وذلك في نوروز  ،1973قرب سد جوبوك "بأنقرة،وتحولت فكرة كمال بير
وهو من مؤسسي حركة التحرر الكردستاني إىل نظرية اساسية للمجموعة حيث قال (إن
تحرر الشعب التركي يمر من تحرر الشعب الكردي).
ونتيجة أعمال المجموعة األوىل تم عقد المؤتمر التأسيسي األول بتاريخ  27- 26تشرين
الثاني  1978في قرية "فيس" بمدينة ديار بكر والذي انتهى باإلعالن عن تأسيس حزب
العمال الكردستاني. PKK
ًا
ًا
فكان النشاط الحزبي مختصر عىل الناحية السياسية وأيض توعية الشعب الكردي إىل
حقيقة واقعه القابع تحت االستعمار ،والدعوة إىل تحرر كردستان والمطالبة بحقوق الشعب
الكردي باإلضافة إىل المطالبة بحقوق الشعب التركي ،مما أدت هذه النشاطات إىل بدء
حملة االعتقاالت الكثيفة ومالحقة القائد عبد هللا أوجالن من قبل الدولة التركية فإضطر إىل
الخروج من شمال كردستان إىل روج افا (كوبانى ) وذلك في2تموز  1979وتوجه بعد ذلك
إىل المخيم الفلسطيني في لبنان.
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وبدأ بتنظيم الشعب من هناك والتحضير للحرب الشعبية فكان البدء باإلعالن عن الكفاح
المسلح دفاعًا عن حقوق الكرد في تركيا وذلك بتاريخ  15أب  1984ردًا عىل اإلنقالب
العسكري في تركيا بتاريخ 12أيلول .1980
قام القائد عبدهللا أوجالن بقيادة النضال والذي اطلق عليه تسمية "حرب حماية الوجود"
والتي حظيت بدعم شعبي غفير وكثيف خالل األعوام  1992- 1991- 1990دعاه ذلك لطرح
الحل السياسي والديمقراطي للقضية الكردية بنحو جاد كما أطلق عدة مبادرات للسالم إال
أنها عانت اإلجهاض بسبب هجمات ومؤامرات قوى الناتو – الغالديو ،كان آخرها جواب
تلك القوى عىل مبادرة وقف إطالق النار ومساعي الحل الديمقراطي والتي أطلقها القائد
أوجالن في 1ايلول ، 1998بَحبك وتنفيذ المؤامرة الدولية الشنيعة  ،حيث اضطر القائد إىل
الخروج من سوريا بتاريخ  9تشرين األول .1998
نظرة القائد عبد هللا أوجالن للمرأة:
دائمًا كانت قضية المرأة تشغل القائد فهو لم ينظر للمرأة مثل النظرة السائدة في المجتمع،
بل عمل عىل التعرف عليها وأعتبرها رفيقته منذ أن كان صغيرُا متجاوزًا بذلك العادات
والتقاليد السائدة في المجتمع.
ًا
لذلك ومع بداية تشكيل المجموعة األوىل عمل القائد جاهد عىل مشاركة المرأة في الحراك
الثوري فكانت الرفيقة ساكينة جانسيز من أوىل النساء اللواتي انضممنا إىل المجموعة،
لتفتح المجال بذلك أمام النساء األخريات للبحث عن حريتهن وكسر قيود العبودية.
وقد قام القائد بتحليل المرأة من جميع النواحي وعمل عىل رسم منهج شامل في سبيل
تحرر المرأة من براثن الوضع المجتمعي المنحط الذي سلط عليها ،حيث كانت المرأة
محرومة من أبسط حقوقها وتعامل معاملة ال إنسانية فلم يتعدى نظرة المجتمع لها سوا
أداة إلشباع الغريزة وألة إلنجاب األطفال ،حتى حضانة الطفل لم يكن من حقها فقط كان
يحق للرجل  ،متجهلين بذلك دور المرأة في تربية صغارها وأيضًا دورها الريادي عبرالتاريخ
فقد كانت المرأة خالقة ومبدعة ومطورة للحياة.
يقول القائد " بالنسبة لي حرية المرأة أهم من أي شيء أخر ،والمرأة األكثر جماًال هي المرأة
التي تعيش بحرية أكبر" لذلك رأى بأن تحرر المرأة ضروري وأن تحرير الوطن يمر من تحرر
المرأة كونها الضحية األوىل للهيمنة االجتماعية والسياسية  ،بل وهي الضحية األوىل
للعبودية و الال مساواة التي تم فرضها عىل البشرية ،لذلك ركز القائد عبد هللا أوجالن عىل
إنخراطها منذ البداية وبفعالية في ثورة التحرر وأعطاها أهمية كبيرة لتصبح قيادية قادرة عىل
النضال بإرادتها الحرة ،فكما تقتضي الثورة خوض النضال في سبيل بناء وطن حر و شعب
حر وهوية حرة ،فإن اإلطار النظري والعملي لهذا األمر قد تحول لدى القائد إىل صراع عتيد
من أجل بناء نموذج المرأة الحرة ،وإىل نضال حثيث ألجل الوصول بها إىل هويتها الحرة و
جوهرها األصيل.
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لذلك عمل القائد عىل طرح نظرية اإلنقطاع عن الرجل لتتمكن بذلك المرأة من تشكيل
كيانها المستقل وتكون قادرة عىل إدارة ذاتها بذاتها دون الحاجة للرجوع للرجل الذي عمل
عىل استعبادها طول خمسة آالف سنة ،وكان لهذه النظرية تأثير كبير عىل المرأة حيث
قامت نتيجة لذلك بإنشاء تنظيمها الخاص بها لتتمكن بذلك من اتخاذ قرارات بحق ذاتها .
وكلما زاد انخراط المرأة الكردية في صفوف حركة التحرر الكردستانية ،كلما عمل القائد عبد
هللا أوجالن عىل تحليل نشاطاتها وَم ِّدها بالتوجيهات واإلرشادات الالزمة لحّثها عىل
المشاركة بفعالية أكبر ،من خالل تشخيص النواقص ونقاط الضعف الظاهرة في شخصية
المرأة التي تم تلقينها نتيجة عقلية المجتمع الذكوري ،والعمل عىل تالفيها من خالل تعزيز
ثقتها بذاتها وتطوير فكرها لتكون قادرة عىل تحليل شخصيتها بذاتها حتى تتمكن من
تكوين إرادتها الحرة ،وتحقيق االنطالقات المتتالية للوصول بها من نجاح إىل آخر ومن نصر
إىل آخر .فقد كان جذب المرأة إىل صفوف النضال التحرري الوطني ،وتحويلها إىل قوة
قائمة بذاتها ومتسمة بإرادتها الحرة مبدًأ ثابتًا ومحوريًا لديه انطالقًا من قناعته بأن “كسب
المرأة يعني كسب الثورة وإنجازها وإنجاحها”
وفي هذا الصدد كان البد من وضع مبادئ لتكون المرأة قادرة عىل تنظيم ذاتها ضمن إطار
تنظيمي شامل لمواجهة العبودية والحداثة الرأسمالية التي استهدفت المرأة بشكل
أساسي ،حيث رأت في المرأة الخطر الذي يهدد نظامها القائم عىل السلطة وخلق الفرد
التبعي المجرد من التفكير لذلك قام القائد بوضع مبادئ أساسية لتحرر المرأة وهي خمسة
مبادئ (الوطنية – الفكر الحر – التنظيم – الكفاح والنضال – الجمال واألخالق).
كما أنه عَد المرأة قيادية لتكون قائدة فكرية وعسكرية في كافة المجاالت حتى تتمكن من
التحرر من الذهنية الذكورية ،ففي عام  1993قامت المرأة بتشكيل جيشها الخاص
المستقل عن الرجل وقد اتخذوا من الرفيقات الشهيدات مثالهن نحو التقدم مثلما اعتبر
القائد الرفيقات الشهيدات قائداته أمثال الشهيدة زيالن التي قال القائد عنها أنها قائدته
وتمثل الخط اإليديولوجي.
أي إن المرأة الكردية استطاعت من خالل توجيهات القائد وتحليالته أن تنظم ذاتها في أربعة
أجزاء كردستان و أوروبا أيضًا ضمن تنظيمات خاصة بها ،ولتكن ثورة روج أفا خير مثال عىل
قدرة المرأة ومقاومتها حيث قاومت المرأة ضمن ثورة روج أفا أكبر عدو هدد اإلنسانية،
فداعش الذي نشأته نظام الحداثة الرأسمالية استهدف كيان المرأة بالدرجة األوىل محاوًال
القضاء عليها حتى من ناحية الوجود الجسدي ،إال إن المرأة من خالل قوة إرادتها استطاعت
أن تكسر هذه الهمجية وتخليص البشرية من خطره بذلك أصبحت ثورة روج أفا ثورة المرأة
من خالل مقاومتها في كوباني لتنطلق منها إىل المناطق األخرى في شمال وشرق سوريا
والعالم ،وبذلك أصبحت رمز المقاومة .
كما لم تقتصر مقاومة المرأة عىل النضال العسكري فقط بل شملت الجانب االجتماعي
حيث قامت بتنظيم نفسها في المؤسسات ووضعت نظام الرئاسة المشتركة وأيضا قامت
بإنشاء مجالسها الخاصة ولجانها لتكون قادرة عىل توعية النساء والتقدم بها نحو التحرر
لمواجهة نظام الحداثة الرأسمالية الذي يستغل المرأة .
لذلك فإن هذه المسألة من أحد األسباب التي أدت إىل المؤامرة عىل القائد كون نظام
الدولة السلطوي يتخذ الذهنية الذكورية أساس له وال يقبل المرأة الحرة ويراها خطر عىل
وجوده.
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المؤامرة عىل القائد عبد هللا أوجالن:
لم تظهر المؤامرة بشكل فجائي أو من دون تخطيط مسبق ،بل تم اإلعداد والتحضير له وفق
برنامج منظم ومدروس وألعوام عديدة ،إذ تم تعيين أدوار كل القوى واألطراف المعنية في
هذه المؤامرة وبدقة متناهية وفق تنظيم مدروس للمعادلة الزمنية المالئمة لحدوث هذه
.المؤامرة
تمتد خيوط هذه المؤامرة إىل المرحلة الماضية التي مهدت لها بهذا الشكل ،هذه المؤامرة
التي بدأت من البوليس الداخلي وقوى االستخبارات الداخلية في تركيا وامتدادًا إىل العديد
من التنظيمات واالستخبارات الدولية والعديد من األوساط الدولية المختلفة وممارساتهم
السياسية ،باإلضافة إىل العديد من القوى العالمية لتصل إىل مستوى التنسيق واالتفاق
فيما بينها ،وتـأمين انضمام بعض القوى والدول أو عىل األقل ضمانة حيادها تجاه مجريات
.هذه المؤامرة ،إال وهي مؤامرة التاسع من تشرين األول في العام 1998
حيث يعيش النظام السائد تناقضات جادة نتيجة تطور قيادة بهذا النمط من التطور ،لذلك
ناقشت العديد من األوساط والقوى في كل من أمريكا وأوروبا هذا المستوى القيادي حيث
رأت فيه تهديدًا جديًا يضر بمصالحها في العالم ،ولتحد من هذه التطورات ولتضع العراقيل
أمامها وللحيلولة دون أن تشكل ضررًا عىل مصالحها الطبقية سارعت هذه األوساط والقوى
إىل حبك خيوط المؤامرة ،وخلقت ظروفًا لتطابق وجهات النظر واآلراء فيما بينها ،مهدت
هذه التوجهات للتحضير للمؤامرة الدولية في  9تشرين األول ،هذه المؤامرة كانت مدبرة
من حلف الشمال األطلسي (الناتو) نفسه ،لتغدو بذلك مؤامرة دولية تتشابك فيها مصالح
 .وحسابات متداخلة لعدة قوى ودول امبريالية
كما إن اإلعالن عن وقف إطالق النار بشكل رسمي في األول من شهر أيلول عام  1998وبدء
محاوالت إيجاد حل سلمي وسياسي للقضية الكردية عبر نظام ديمقراطي عادل ،بدًال من
استراتيجية تعتمد عىل النهج العسكري في وضع أسس الحل ،استراتيجية تتخذ من
السياسة منطلقًا للوصول إىل الحل عبر إيجاد الحوار السياسي والسلمي والديمقراطي
البناء ،والتحضير لكافة متطلبات هذه المرحلة من الناحية السياسية والعسكرية وبشكل
.عادل يرضي جميع األطراف
بال شك فأن العديد من األطراف واألوساط السياسية أبدت عدم ارتياحها تجاه هذه المرحلة
الجديدة ،حتى إنها لم تبدي أي تفهمًا ايجابيًا لهذه المرحلة التي بدأها القائد عبدهللا أوجالن
في األول من أيلول والتي ترافقت مع عيد السالم العالمي ،بالطبع فإن تركيا أبدت انزعاجها
وعدم ارتياحها لهذا الطراز من الحل ،حيث رأت فيه تهديدًا لعدم استمرارها بنظامها
السياسي الحالي ،إذ لم تتوافق طروحات الحل الجديدة هذه مع المصالح االقتصادية
والسياسية للواليات المتحدة األمريكية ،حتى األوروبيين أيضًا ،لم يكونوا راغبين في خروج
مبادرة حل المسألة الكردية من إطار حاكميتهم وساحة نفوذهم والتي لم تبدي أي ارتياح
لظهور قوة سياسية بهذا الشكل ،تمهد السبيل أمام ظهور مبادرات حل سلمية ديمقراطية
.للقضية الكردية ،تصبح بذلك من القوى التقدمية في المنطقة
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كذلك لم تؤيد العديد من القوى القومية البدائية والمحلية الكردية أيضا إي أطروحات حل
من هذا القبيل ،لذلك سعت وبدون تأني إىل المشاركة وأخذ دورها في هذه المؤامرة بناًء
عىل توجيهات القوى االمبريالية وعىل رأسها الواليات المتحدة األمريكية وخاصة بعد انعقاد
اتفاقية واشنطن في  17أيلول  1998بعد إعالن وقف إطالق النار وإتباع سياسة الحل
السلمي والديمقراطي للقضية الكردية ،وذلك من خالل المؤتمر الصحفي الذي تم بثه
بشكل مباشر عبر القناة الفضائية الكردية.
ويقول أوجالن عن المؤامرة التي استهدفته في  9تشرين األول "إنني أرى أن المؤامرة
الدولية التي أسفرت عن جلبي إىل تركيا في  15شباط  ،1999إحدى أهم أحداث التقاليد
التأمرية للسلطات المهيمنة".
فمسيرته التي بدأت في التاسع من تشرين األول عام 1998بخروجه من سوريا ووضع قدمه
عىل أرض أثينا ،استمرت مع روسيا وإيطاليا ،واضطراره للعودة إىل روسيا واليونان مرة
أخرى ،ثم َوَص َلْت إىل مرحلتها النهائية باختطافه إىل كينيا ،أن سبب تسمية سلسلة
األحداث هذه والتي ضمت ائتالف قوى دولية من أربع قارات بالمؤامرة الدولية ،هو أنها
سياق منسوج من األالعيب السياسية والمصالح االقتصادية إىل جانب الكثير من الخيانة
والعنف والخداع.

العزلة المفروضة عىل القائد عبد هللا أوجالن:
منذ ثالثة وعشرون عامًا والقائد عبد هللا أوجالن متواجد في جزيرة إيمرالي ضمن سجن
انفرادي ،ألن الدولة التركية بعد اختطافها للقائد أوجالن من العاصمة الكينية نيروبي بتاريخ
 15/2/1999اقتادته إىل إيمرالي وحكمت عليه باإلعدام ،إال إن الحكم تم تخفيفه إىل السجن
المؤبد في عام  2002لإلنسجام مع قوانين المحكمة اآلوربية.
وخالل األعوام الثالثة والعشرين التي قضاها القائد في إيمرالي تعرض إلنتهاكات واسعة
بحقه من قبل الدولة التركية ،وتم توثيق العديد من حاالت التعذيب الجسدي والنفسي
وصوًال لحالة العزلة المفروضة عليه منذ إحد عشر عامًا ومازالت هذه اإلنتهاكات مستمرة.
فمنذ تاريخ  2011-7-27لم تسمح الدولة التركية بأن يلتقي القائد أوجالن بمحاميه ،كما أن
وفد إيمرالي لم يستطع اللقاء به من تاريخ .5/4/2015
حيث إن العزلة الشديدة المفروضة عىل القائد أوجالن والتي بدأت في  2011-7-27قد
اشتدت أكثر في عام  2015ومع منع العائلة من زيارته دخلت العزلة مرحلة جديد.
كما قام محاميي القائد أوجالن بزيارة االدعاء العام في البورصة ،من أجل اللقاء بموكلهم
قرابة ألف مرة ،ولكن جميع محاوالتهم لزيارة القائد تم رفضها.
حيث إن االدعاء العام في البورصة من تاريخ  27تشرين األول في عام  2011قام بمنع
زيارات المحاميين بحجج مثل تعطل السفينة أو سوء أحوال الطقس والحاالت الطارئة
باإلضافة إىل العقوبات التأديبية التي يتم فرضها عليه دون إبالغ المحاميين أو السماح لهم
بحضور جلسات العقوبات التأديبية ويعود أسباب هذه العقوبات إىل تقييمات القائد عبد
هللا أوجالن بخصوص (اإلبادة الثقافية  ،حق التعلم باللغة األم ،الحماية المشروعة ،وقف
اطالق النار ،السالم والحل الديمقراطي) ،هذا باإلضافة إىل إيقاف الراديو ومنع الكتب و
الجرائد و المجالت عنه
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تعتبر سياسة العزل المفروضة مخالفة إلتفاقيات جنيف والقانون الدولي واإلنساني
وأحكامه ونصوصه وكذلك مخالفة لقرارات األمم المتحدة وللعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ولإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والتي نصت جميعها عىل معاملة
األسرى معاملة إنسانية ،واحترام كرامتهم وعدم حرمان األسير المحتجز من االتصال بالعالم
الخارجي خاصة أسرته أو محاميه لفترة تزيد عن أيام.
وإن اإلعتقال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق اإلنسان ألن االحتجاز ألّي سبٍب كان ،ال ينفي عن
الفرد صفته اإلنسانية ،وال يجوز انتزاع حقوق المعتقل منه تحت أية ذريعة ،فقد أكد اإلعالن
العالمّي لحقوق االنسان لعام  ،1948والعهد الدولّي للحقوق المدنية والسياسية لعام ،1966
عىل أن الحّق في الحياة حٌّق مالزٌم لكّل إنسان ،وأن عىل القانون حماية هذا الحق ،وال يجوز
حرمان أحٍد من حياته تعسفًا ،وأن هذا الحّق ال يمكن تعطيله حتى في حاالت الطوارئ ،كما
ورد في المادة /4أ.
فأن القائد عبد هللا أوجالن هو قائد شعبي جماهيري تنطبق عليه اتفاقية جنيف الرابعة
الخاصة بحماية المعتقلين في السجون ،لذلك فإن االنتهاكات بحقه هي “جريمة ضد
اإلنسانية” ،وهي انتهاك لميثاق األمم المتحدة ألن تركيا وقعت عىل هذا الميثاق.

مرحلة إيمرالي :
أن الهدف األساسي من سجن القائد عبد هللا أوجالن هو إبادة الشعب الكردي والقضاء عىل
الحركة التحررية المناهضة لنظام الحداثة الرأسمالية ،التي تعمل جاهدًا عىل تطبيق مشروع
الشرق األوسط الكبير الذي يتضمن في فحواه الدولة القومية التي تعتمد عىل النموذج
األحادي في كل شيء ،أي وحدة اللغة والدين والقومية لتطبيقه في الشرق األوسط التي هي
تجتمع فيها مزيج من المكونات والثقافات والمذاهب ،فكان مشروع األمة الديمقراطية
الذي طرحه القائد ردًا عىل المؤامرة وأيضًا عىل مشروع الشرق األوسط الكبير .
حيث يرى القائد بإن هذا المشروع هو الحل األمثل ألزمة الشرق األوسط  ،فاألمة
الديمقراطية غير مرسومة بحدود سياسية قاطعة ،وغير منحصرة بمنظور واحد فقط اللغة أو
الثقافة أو الدين أو التاريخ  ،إنما يعبر عن شراكة الحياة التي يسودها التعاضد والتعاون فيما
بين المواطنين والمجموعات عىل خلفية التعددية والحرية والمساواة ،هذا ويستحيل تحقيق
المجتمع الديمقراطي إال من خالل هكذا نموذج لألمة ،في حين إن مجتمع الدولة القومية
منغلق عىل الديمقراطية بحكم طبيعته حيث أن الدولة القومية ال تعبر عن واقع منطقي أو
كوني ،بل عىل النقيض فهي تعني إنكار كل ما هو كوني أو مناطقي محلي ذلك إن مواطنة
المجتمع النمطي دليل عىل موت االنسان ،ومقابل ذلك فاألمة الديمقراطية تمكن من
إعادة إنشاء المنطقي والكوني وتؤمن للواقع االجتماعي فرصة التعبير عن نفسه .
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الخاتمة :
أننا رأينا كيف أن تلك القوى التي فشلت وانهارت أمام فكر وفلسفة قائد السالم عبد هللا
أوجالن ،حيث أعلن القائد أنه أحبط المؤامرة ومنعها من تحقيق أهدافها المرجوة ،وأتسع
أطروحة القائد في المقاومة ضد نظام الدول القومية ليطرح البديل في منظومة األمة
الديمقراطية وليجسد فكره في شمال كردستان وروجآفا وشمال شرق سورية وشنكال.
ليعتبر الدولة التركية بذلك إن انتشار الفكر الديمقراطي عىل حدودها خطر حقيقي يهدد
كيانها الديكتاتوري وليخاف بذلك من المد الديمقراطي إىل أراضي الدولة التركية ،ليجدد
بذلك تلك القوى عىل التآمر وحياكة خطط جديدة ضد الشعب الكردي وحركة حرية
كردستان وكافة الشعوب التي تتخذ من نهج األمة الديمقراطية أساسًا لها للتعايش
المشترك.
لذا نرى أن الدولة التركية وبعد مرور 20عام كيف احتلت منطقة عفرين لضرب المشروع
الديمقراطي بعد مقاومة باسلة من الشعب ،وكذلك في الذكرى  ٢١للمؤامرة الدولية عىل
القائد ،في  ٩تشرين األول لعام  2019هاجمت الدولة التركية ومرتزقتها كل من تل أبيض
وسري كانية ،وفي  ٩أكتوبر لعام  ٢٠٢٠في الذكرى ل  ٢٢لبداية المؤامرة وقعت هولير وبغداد
إتفاقًا ضد إرادة شنكال ،ووفقًا لالتفاقية كان من المقرر إلغاء إدارة شنكال المستقلة وأن
تغادر قوات YBŞوYJŞشنكال ويحل محلها الجيش العراقي وحزب .PDK
وال تزال المؤامرة مستمرة بكافة أشكالها وبمشاركة قوى عالمية تصمت أمام كافة
االنتهاكات التي تقوم بها دولة اإلحتالل التركية ،إال أن الشعب الذي أتخذ طريق المقاومة
واإلرادة الحرة وأنتهج فكر القائد ال يمكن أن يقبل أن يبيد من جديد بل يتكاتف مع شعوب
المنطقة بكل فئاتها وأعراقها ومذاهبها ومكوناتها ليعيش حياة حرة وديمقراطية ،وذلك
بريادة المرأة التي أخذت عىل عاتقها السير بإخالص عىل درب القائد وفاءًا له وإيمانًا لرقي
باإلنسان إىل مستوى الحياة حرة ،والعمل بكل الجهود لينال القائد حريته الجسدية ،ألن كل
طرق السالم يمر من حرية القائدعبدهللا أوجالن.
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