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Pêşgotin

Komploya navnetewî ya li dijî Rêber Abdullah Ocalan hîna jî bi şêwaz û rêbazên
xwe yên cuda ji heya ferzkirina tecrîdê li  girava tazî û îzolekirî tê meşandin, komplo
di 9 ê Cotmeha 1998 de destpê kir, armanca wê tasfiyekirina têkoşîna rizgariya
netewî ya bi pêşengtiya Rêber Abdullah Ocalan bû, Ji ber vê yekê mirov nikare bi
awayekî seranser li buyer û encamên vê komployê binêre, tê zanîn ku plankirina
komployekê bi vî rengî li ser esasê xizmetkirina berjewendî û siyaseta çend hêz û
aliyên cîhanî û herêmî bû.

Li ser jiyana Rêber Abdullah Ocalan:

Rêber Abdullah Ocalan di 4 ê Nîsana 1949 an de li gundê Amara yê ser bi bajarê
Xelfetî yê Rihayê ji dayik bû, xwendina xwe ya seretayî li gundê cibîn yê Ermenî
xwendiye û xwendina xwe ya amadekarî  li bajarê Nizîb yê Entab qedandiye, ji
zaroktiya xwe ve bi kesayeta xwe ya bibandor di nav zarokan de dihat naskirin.
Di sala 1968 an de dibistana xwe ya navîn a pêşeyî ya endizyariya anket li
Enqerayê qedand,  û di sala 1970 î de dema karmend bû li Fakulteya Hiqûqê ya
Zanîngeha Stenbolê qeyda xwe kir, di wan salan de Rêber Abdullah Ocalan
“navendên çandî yên şoreşgerên rojhilat DDKO” û ciwanên şoreşger “Dev-Genc”
nas kir û di wê demê de bi helwestên Mahir çayan yên radîkal bandor bû, bi taybet
di mijara çareseriya pirsgirêka Kurd de, ev bû sedem ku di sala 1971 an de dev ji
Fakulteya Hiqûq berde û xwe li Fakulteya Zanistên Siyasî ya Zanîngeha Enqerayê
qeyd bike.
Rêber Abdullah Ocalan çalakiya rûniştinê ya li Fakulteya Zanistên Siyasî ya
Enqerayê li dar xist, ji bo şermezarkirina qetilkirina Mahir çayan û 9 hevalên wî yên
di Adara 1972 an de li gundê Qizil Dura ku di encamê wê de rêber APO di 7 ê
Nîsana 1972 an hat girtin  û  heft mehan di girtîgeha mamake de ma.
Di destpêka sala 1973 an de li ser teoriya “Kurdistan mîtingere” koma xwe ya taybet
ava kirin, civîna yekem ya dîrokî bi komek hevalan re ku ji heft kesan pêk dihat, di
Newroza 1973 an de li nêzî bendava Çubok ya Enqerayê pêk hat, Fikra Kemal Pîr
ku yek ji damezrînerên Tevgera Rizgariya Kurdistanê ye, ji bo komê veguherî
teoriyeke bingehîn û tê de got (rizgariya gelê tirk bi azadiya gelê kurd pêkane).

Di encama xebatên koma yekemîn de di dîroka 26-27ê Mijdara 1978 an de li gundê
Fîs yê  Amedê yekemîn konferansa damezrînerî pêk hat, û bi ragihandina
damezrandina Partiya Karkerên Kurdistanê PKK bi dawî bû.2



Çalakiyê partîbûnê bi kurtî li ser aliyê siyasî û hişyariya gelê Kurd bi rastiya wî  ya di
bin dagirkeriyê de û banga azadiya Kurdistanê û daxwaza mafên gelê Kurd û gelê
Tirkiyê kirin, Ji ber van çalakiyan dewleta Tirk dest bi kampanyekê  mezin a girtin
kirin, ev bû sedem kû  Rêber Abdullah Ocalan di 2 ê Tîrmeha 1979 an de neçar
bimîne  ji Bakurê Kurdistanê derkeve û derbasî Rojavayê kurdistanê (Kobanê) bibe,
û piştre derbasî kampa Filistînê li Lubnanê bibe, û ji wir dest bi rêxistinkirina gel û
amadekariya şerê gelêrî kir, lewra di 15 ê Tebaxa 1984 an de di bersivdayîna
derbeya leşkerî ya 12 ê Îlona 1980 an de li Tirkiyê ji bo parastina mafê kurdan dest
bi ragihandina şere çekdarî kir.
Rêber Abdullah Ocalan di salên 1990-1991-1992 an de têkoşîna ku jê re şerê
parastina hebûnê bi nav kir birêvebir,  û  bi piştgiriya gel ve mezin bû, ev jî hişt  ku bi
awayekî cidî çareseriya siyasî û demokratîk ji bo pirsgirêka Kurd pêşniyar bike û her
wiha çend însiyatîfên aşitiyê dan destpêkirin, û  ji ber planên hêzên NATO – Gladiyo
ev piroje rastî êrîşan  hatin, lê Rêbertî bersiva wan hêzan bû ku li hemberî wan
pêngava agirbest û hewldanên çareseriya demokratîk ên di 1 ê Îlona 1998 an de hat
destpêkirin, û  di 9 ê Cotmeha 1998 an de neçar ma ku ji Sûriyê derkeve.

Nêrînê Rêber Abdullah Ocalan di derbarê  jin de:

Pirsgirêka jin her tim rêbertî dida fikrandin, ji ber wê  weke nêrîna serdest a civakê li
jinê mêze nekir lê belê,  ji ciwantiya xwe ve ji bo naskirina jinê wê weke rêhevala
xwe didît, û  xebitî ji bo urf û adatên serdest di civakê de derbas bike.
Ji ber vê yekê bi destpêkirina avakirina koma yekemîn re, Rêbertî li ser tevlîbûna
jinan di nava tevgera şoreşgerî de kedeke mezin da û rêheval Sakîne Cansiz jî yek
ji jinên yekemîn bû ku tevlî komê bû, ji bo ji jinên dinre rê li lêgerîna azadiya xwe
vekin û zincîrên koletiyê bişkînin.
Rêbertî jin di her warî de tehlîl kir û ji bo rizgariya jinê ji rewşa xirab a civakê ku li ser
dihat ferz kirin nêzîkatiyek berfireh da meşandin, ji ber ku jin ji mafên xwe yên herî
bingehîn bêpar mabûn û bi awayekî dijmirovahî li wan dihat kirin, civak her tim wek
amûreke têrkirinê û anîna  zarokan li wan meyzedikir, heta hedana zarokan ne ji
mafê wê bû, tenê mafê mêr bû, lewma rola jinê di mezinkirina zarokan de dihate
pişguhkirin û rola wê ya pêşengiya dîrokê ne dihat dîtin, ji ber ku jin xuliqkar, afirîner
û pêşvebirina jiyanê bû.
Rêbertî dibêje " ji bo min azadiya jinê ji her tiştî girîngtir e, û jina herî bedew jî jina ku
azad dijî ye ", ji ber vê yekê dît ku azadiya jinê pêwîst e, ji ber azadiya welat ji
azadiya jinê derbas dibe, jin qurbaniya yekem a desthilatdariya civakî û siyasî bû, lê
belê  ew yekem qurbaniya koletî û newekheviya ku li ser mirovahiyê hatiye ferzkirin
e, Rêber Abdullah Ocalan ji destpêkê ve bal kişand ser tevlîbûna jin ya bi bandor a
şoreşa azadiyê û girîngiyeke mezin da ku bibe rêveberek bi vîna xwe ya azad
têkoşîn dike, çawa ku ji bo şoreşê avakirina welatekî  azad, gelekî azad û
nasnameyeke azad têkoşîn pêwîst e, çarçoveya teorîk û pratîk a vê mijarê ji bo
Rêbertî jî avakirina modela jina azad veguheriye têkoşîneke dijwar, ji bo gihandina
wê ya nasnameya azad û cewherê resen.
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Ji ber vê rêbertî teoriya qutbûna ji mêr pêşkêş kir, da ku jin bikaribe hebûna xwe
serbixwe avabike û bikaribe xwe birêvebibe bêyî hewcedarî mêrê ku koletiya 5
hezar sal li ser dida meşandin bibe, ev teorî bandorek mezin li ser jinan kir, da ku
karibin bi xwe biryaran bidin û rêxistina xwe ava bikin.
Jina Kurd çiqas di nava refên tevgera rizgariya Kurdistan de cih bigire, ewqasî
Rêber Abdullah Ocalan çalakiyên wê zêdetir analîz dike û perspektîfên pêwîst dide
wê, da ku bi bandor beşdar bibe, bi nirxandina kêmasî û qelsiyên diyar ên di
kesayeta jinê de ku di encama zihniyeta civaka baviksalarî de hatiye îspatkirin, ji bo
bixwe bawerbe û ramanê xwe pêşbixe da ku bikaribe kesayeta xwe analîz bike,
îradeya xwe ya azad pêk bîne, û destkeftiyan li pey hev bi dest bixe. 
Cezbandina jinan di nava refên têkoşîna rizgariya netewî û veguhertina wê ji bo bibe
hêzeke xweser û bi vîna xwe ya azad karbike prensîbeke bingehîn li ser esasê
baweriya ku dibê “serkeftina jinê tê wateya serketin û bi destxistina şoreşê”, di vî
warî de ji bo jin bikaribe xwe di çarçoveya rêxistinbûneke berfireh de li hemberî
koletî û modernîteya kapîtalîst ku bi giranî jin hedef digire xwe bi rêxistinkirin pêwîst
bû, ji ber jin metirsiyek li ser pergala xwe ya li ser esasê desthilatdarî û afirandina
ferdên girêdayî bê fikir didît, ev bû sedem ku rêbertî ji bo azadiya jinê rêgezên
bingehîn ava bike ev pênc prensîb in (welatparêzî - ramana azad - rêxistinbun -
têkoşîn - estetîk û exlaq) pêşkêş kir.
Her wiha jinên pêşeng amade dikir ji bo karibin xwe ji zihniyeta baviksalarî rizgar
bikin  û  di hemû qadan de pêşengiya fikrî û leşkerî bikin, di sala 1993 an de jinan
serbixwe artêşa xwe ava kirin.
Jina Kurd bi perspektîf  û analîzên Rêbertî karîbû li çar parçeyên Kurdistanê û
Ewrupa jî xwe bi rêxistin bike, şoreşa Rojava mînaka berbiçav ya berxwedaniya jinê
ye, bê çawa jin di şoreşa Rojava de li berxwedan  û  dijminê herî mezin ê ku
mirovahî tehdîd kir têkbirin, DAIŞ a ku bi pergala modernîteya kapîtalîst ava bû, di
serî de hebûna jinê hedef girt, ji aliyê hebûna fîzîkî ve jî hewl da jinan ji hole rake, lê
jin bi hêza îradeya xwe karîbû vê hovîtiyê bişkîne û mirovahiyê ji xetereya wê rizgar
bike û bi vê yekê şoreşa Rojava bi berxwedana xwe ya li Kobanê veguherand
şoreşa jinê, ji wir derbasî Bakur û Rojhilatê Sûriyê û cîhanê bû bi vî awayî bû
sembola berxwedanê.
Berxwedana jinê bi têkoşîna leşgerî ve sînordar nema, di aliyê civakî de jî xwe di
nava saziyan de bi rêxistin kir û pergala hevserokatiyê ava kir, her wiha meclîs û
komîteyên xwe ji bo perwerdekirina û pêşxistina jinan ava kir, ji bo ber bi azadiyê ve
biçin li himber pergala modernîteya kapîtalîst a ku jinê îstismar dike li ber xwe dan.
Lewma ev mijar yek ji sedemên komploya li dijî Rêbertî ye, ji ber pergala dewleta
otorîter zîhniyeta baviksalarî ji xwe re esas digire û jinên azad hedef digre û li ser
hebûna xwe xeter dibîne
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Qomploya li ser Rêber Abdullah Ocelan:

Weke tê zanîn komplo bêyî plansazî derneketiye holê, lê belê li gorî bernameyek û
bi zanebûna salên dirêj hatiye amadekirin, tê de rola hemû hêz û aliyên ku di vê
komployê de cih girtine, û li gorî dema guncav ji bo pêkanîna komplo bi awayekî herî
rast hate diyarkirin.
Têlên vê komployê dighêje qonaxa beriya ku bi vî rengî bê amadekirin, komplo bi
polîsên hundirîn û hêzên îstîxbarata navxweyî ya Tirkiyeyê dest pê kir û di nava
gelek saziyên navnetewî û rêxistinê îstîxbaratê û gelek derdorên cuda yên
navnetewî û pêkhateyên wan ên siyasî belav bû.
Pergala serdest di encama pêşketina serokatiyeke bi vî rengî nakokiyên cidî dijî. Ji
ber vê yekê him li Amerîka û him li Ewrupa gelek derdor û hêz asta rêberiyê gotûbêj
kirin, ji ber wek metirsiyek cidî dît ku zirarê dide berjewendiyên wan li cîhanê, lê
derdor û hêzan ji bo ku van geşedanan bisînor bikin, bi lez û bez têlên komployê li
hev xistin, şert û mercên lihevhatina nêrîn û ramanan di navbera wan de afirand û rê
li ber amadekirina komploya navnetewî ya 9 ê Cotmehê vekir ku berjewendî û
hesabên çend hêz û welatên emperyalîst bi hev ve girêdide.
Her wiha di 1 ê Îlona 1998 an de bi fermî agirbest hat ragihandin û sîstemeke
demokratîk a adil ji bo çareseriya aştiyane û siyasî ya pirsgirêka kurd dest pê kir, li
şûna stratejiyeke ku xwe dispêre nêzîkatiya leşkerî ji bo çareseriyê, stratejiyeke ku
siyasetê ji bo gihiştına çareseriyê di riya diyaloga siyasî, aştiyane û demokratîk weke
xala destpêkê digire dest, û amadekariya hemû pêdiviyên vê qonaxê dike ji aliyê
siyasî û leşkerî ve, bi awayekî ku hemû aliyan razî bike.
Bê guman gelek teref û ortemên siyasî li hember vê qonaxa nû nerazîbûnên xwe
dan nîşandan û tu têgihiştineke erênî di vê qonaxa 1 ê Îlonê û heman demê Roja
Aştiyê ya Cîhanî ku ji aliyê Rêber Abdullah Ocalan ve hatibû destpêkirin nîşan neda,
lê Tirkiyê acizbûn û nerehetiya xwe ji vê çareseriyê re nîşan da, ji ber ku wek metirsî
li ser berdewamkirina sîstema xwe ya siyasî dibîne, heta şêwazê çareseriyên nû ne
li gorî berjewendiyên aborî û siyasî yên dewletên Yekbûyî Emerîka bûn, heman
demê Ewropiyan jî nexwestin însiyatîfa çareseriya pirsgirêka kurd ji bin bandora wan
derkeve û rê li ber derketina insiyatîfa çareseriya aştiyane û demokratîk a pirsgirêka
kurd veke, da ku bibe yek ji hêzên pêşverû yên herêmê.
Her wiha gelek hêzên netewperest û herêmî yên kurd jî piştgirî nedan çareseriyek bi
vî awayî, ji ber vê yekê xwestin ku li ser esasê perspektîfê hêzên emperyalîst ên bi
pêşengtiya dewletên Yekbûyî yên Amerîka beşdarî komplo bibin û rola xwe bilîzin, bi
taybet piştî Peymana Waşontonê di 17 ê Îlona 1998 an de û piştî ragihandina
agirbestê. 
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Ocalan derbarê komploya 9 ê Cotmehê de wiha got, "Ez dibînim ku komploya
navnetewî ya di 15 ê Sibata 1999 an de min anîn Tirkiyeyê, yek ji bûyerên herî
girîng di kevneşopiya komploger a desthilatê serdest e ".
Xebata wî ya ku di 9 ê Cotmeha 1998 an de dest pê kir, dema ji Sûriyeyê derket û
lingê xwe danî ser axa Yûnanê, bi Rûsya û Îtalyayê re berdewam kir, ew neçar ma
careke din vegere Rûsya û Yunanîstan û piştre bi revandina wî ya Kenyayê gihîşt
qonaxa dawî, sedema binavkirina vê rêze bûyeran ku opozisyona hêzên navnetewî
yên ji çar parzemînan di komploya navnetewî de cih girtewe ku çarçoveyek ji lîstikên
siyasî û berjewendiyên aborî li gel gelek xiyanet, tundî û xapandinê dihate
meşandin.

Tecrîda girankirî  li ser Rêber Abdullah Ocalan:

Ev  23 salin Rêber Abdullah Ocalan li girava Îmralî  di hucreyek yek kesî de ye, ji
ber ku dewleta Tirk piştî ku Rêber Ocalan di 15 ê Sibata 1999 an de ji paytexta
Kenya Neyrobî  revand, bir Îmraliyê û cezaya darvekirinê lê birî, lê belê di sala 2002
an de ji bo ku li gorî qanûnên Dadgeha Ewropayê bê cezakirin, ev ceza hate
guhertin.
Di nava 23 salên ku Rêbertî li Îmraliyê derbas kir de, ji aliyê dewleta Tirk ve rastî
binpêkirinên mezin hat, gelek bûyerên îşkenceya fizîkî û derûnî, heta rewşa tecrîdê
ku ev 12 salin li ser wî hatiye ferzkirin, hatine tomarkirin û ev binpêkirin hê jî
berdewam dikin. Ji roja 27-07-2011 an dewleta Tirk nahêle Rêber Ocalan bi
parêzerê xwe re hevdîtin pêk bîne, heta heyeta Îmraliyê jî ji roja 04-05-2015' an ve
nikarin bi Ocalan re hevdîtin pêkbînin. Ji ber ku tecrîda giran a li ser Rêber Ocalan
ku di 27-07-2011 an de dest pê kiribû, di sala 2015 an de girantir bû û bi asteng
kirina hevdîtina malbatê, tecrîd derbasî qonaxeke nû bû.
Parêzerên Rêber Ocalan ji bo bi muwekilê xwe re hevdîtin pêk bînin hezar carî serî
li Serdozgeriya Komarê ya Borsayê dan, lê hemû hewldanên hevdîtinê yên bi Rêber
Ocalan re hatin redkirin.
Ji ber ku Serdozgeriya Komarê ya Borsayê ji 27 ê Cotmeha 2011 an û vir ve bi
hincetên wekî xerabûna keştiyê, şert û mercên xirab ên hewayê û rewşa awarte rê li
ber hevdîtinên parêzeran girt, tevî cezayên disîplînê yên ku bêyî agahdar kirina
parêzeran li ser wî hatin birîn, û sedema van cezayan jî nirxandinên Rêber Abdullah
Ocalan ên der bare (qirkirina çandî, mafê perwerdeya bi zimanê dayikê, parastina
rewa, agirbest, aştî û çareseriya demokratîk) ye.
Siyaseta tecrîdê binpêkirina peymanên Cenêvê, hiqûqa navnetewî û mirovî, her
wiha binpêkirina biryarên Netewên Yekbûyî, Peymana Navdewletî ya Mafê Medenî 
 û Siyasî û Deklarasyona Gerdûnî ya Mafê Mirovan e, ku hemû li ser rewşa mirovî
yên girtiyan e, rêzgirtina li rûmeta wan û nehiştina pêwendiya girtiyan bi cîhana
derve re, mînak malbat û parêzerên wan ji çend rojan zêdetir.
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Girtî bi qanûnê mafê mirovan ve tê parastin, ji ber ku girtin ferd ji mirovahiyê
naceridîne, û Mafên girtiyan bi tu hincetan nayê girtin, Deklarasyona Mafên Mirovan
a Gerdûnî ya 1948 an û Peymana Navnetewî ya Mafê Medenî û Siyasî ya sala 1966
an ev maf erê kirin,
lê belê mafê jiyanê mafekî cewherî yê her mirovî ye û dive qanûn vî mafî biparêze, û
nabe ku tu kes bi awayekî keyfî jiyana mirovekî din mehrûm bike, û ev maf jî di
rewşên awarte de nayê rawestandin weke ku di Xala 4/a.
Rêber Abdullah Ocalan rêberê gelane ku Peymana Cenefê ya Çaremîn a Parastina
Girtiyan di Zindanan li ser tê pêkanîn, ji ber vê yekê binpêkirinên li dijî wî sûcê dij
mirovahiyê ye, û binpêkirina peymana Netewên Yekbûyî ye, ku Tirkiyê li ser vê
peyman îmze kiriye.

Pêvajoya Îmraliyê:

Armanca sereke ya girtina Rêber Abdullah Ocalan, qirkirina gelê Kurd û tesfiyekirina
tevgera azadiyê ya li dijî pergala modernîteya kapîtalîst e, ji bo pêkanîna projeya
Rojhilata Navîn a Mezin ku di naveroka xwe de netew-dewleta ya xwe dispêre
modela yekalî, ango yek ziman, yek ol û yek netew, lê Proja netewa demokratîk a
ku Rêbertî derxistiye pêş, bersiva komployê bû û di heman demê de bersiva projeya
Rojhilata Navîn a Mezin bû.
Rêbertî di wê baweriyê de ye ku ev proje çareseriya herî baş e ji bo aloziya
Rojhilata Navîn, ji ber netewa demokratîk bi sînorên siyasî yên diyarkirî nayê
xêzkirin, tenê bi yek ziman, çand, ol û dîrok re sînordar namîne, berovajî vê piştgirî
û hevkariya di navbera himwelatî û koman de li ser zemîna piralî, azadî û wekheviyê
îfade dike, ji bilî modêleke bi vî rengî ya netewe nepêkane ku civakeke demokratîk
pêk were, dema ku civaka netew-dewlet bi cewherê xwe ji demokrasiyê re girtî be,
netew-dewlet rastiyeke gerdunî  îfade nake, berovajî vê tê wateya înkarkirina her
tiştê gerdûnî û herêmî, yanî himwelatîbûna civakek qalibgirtî îspata mirina mirovan
e, di berdêla vê de jî netewa demokratîk ji nû ve avakirina mantiq û gerdunbûnê 
 pêk tîne ev jî derfeta civakê ye  ku rastiya xwe îfadebike.
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Encam:
Me dît çawa ew hêzên ku li pêşbirî fikir û felsefeya Rêberê aştiyê Abdullah Ocalan
têk çûn û hilweşiyan, weke Rêbertî ragihandibû ku wî komplo pûç kir û nehişt ku
bigihêje armanca xwe, terzê Rêbertî yê berxwedanê li dijî sîstema netew-dewlet ji
bo ku alternatîf sîstema netewa demokratîk pêşkêş bike û li Bakurê Kurdistanê,
Rojava, Bakur û Rojhilatê Sûriyê û Şengalê fikra xwe bi cih bîne berfireh bû, ji ber
ku dewleta Tirk belavbûna ramanên demokratîk a li ser sînorên xwe weke
metirsiyeke rasteqîn dibîne bi vî awayî ji berfirehkirina demokratîk a li ser xaka
dewleta Tirk ditirse, ev hişt ku hêzên li dijî gelê Kurd, tevgera azadiya Kurdistanê û
hemû gelên ku nêzîkatiya netewa demokratîk ya jiyana hevpar esas digirin, komplo
û plansaziyan nû bikin.
Ji ber vê yekê em dibînin ku dewleta Tirk piştî 20 salan, piştî berxwedana leheng a
gelan û her wiha di salvegera 21 emîn a komploya navneteweyî ya li dijî Rêbertî,
herêma Efrîn dagirkir û projeya demokratîk kir hedef, di 9 ê Cotmeha 2019 an de
dewleta Tirk û çeteyên wê êrîşî Girê spî û Serêkaniyê kirin û di 9 ê Cotmeha 2020
an de jî di 22 salvegera destpêkirina komployê de li Hewlêr û Bexdadê li dijî îradeya
Şengalê peyman îmze kirin, li gorî peymanê diviyabû rêveberiya xweser a Şengalê
bê rakirin û hêzên YBŞ û YJŞ ê ji Şengalê derkevin û li şûna wan artêşa Iraqê û
PDK ê bihatana bi cih kirin.
Komploya ku li hemberî hemû binpêkirinên dewleta Tirk a dagirker pêk tîne, û
tevlêbûna hêzên cîhanê yên ku bêdeng in bi hemû şêweyên xwe didome, lê gelên
ku riya berxwedan û îradeya azad girtibûn û fikra Rêbertî qebûl kiribûn, nikarin
careke din tinekirinê qebûl bikin, bi gelên herêmê re bi hemû kom, etnîk, mezheb û
pêkhateyên xwe re destê xwe didin hev da ku jiyaneke azad û demokratîk bijîn, û
ew jî bi pêşengtiya jinê ku bi dilsozî di riya Rêbertî de û bi bawerî mirovahî bigihîne
asta jiyana azad û bi hemû hêza xwe bixebite da ku Rêber APO azadiya xwe ya
fîzîkî bi dest bixe, ji ber hemû riyên aştiyê di azadiya Rêber Abdullah Ocalan re
derbas dibin.
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