
Γι’ αυτούς τους λόγους, η απελευθέρωση του Ηγέτη του Κουρδικού Λαού, του Αμπντουλλάχ Οτζαλάν, θα συμβάλλει 
αποφασιστικά στην ειρηνική και δίκαια λύση ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη Μέση Ανατολή.

 Στηρίζω την εκστρατεία απελευθέρωσης του Αμπντουλλάχ Οτζαλάν και των πολιτικών κρατουμένων στην Τουρκία. 
Η ελευθερία του Οτζαλάν θα αποτελέσει αφετηρία εκδημοκρατισμού της Τουρκίας και επιστροφής της Ειρήνης στο 
Κουρδιστάν.
Το κουρδικό ζήτημα είναι ένα από τα μεγαλύτερα και βαθύτερα άλυτα ζητήματα της Μέσης Ανατολής και αφορά 
το Ιράκ, το Ιράν, τη Συρία και κύρια την Τουρκία. Οι συγκρούσεις ανάμεσα στο τουρκικό κράτος και στο κουρδικό 
απελευθερωτικό κίνημα συνεχίζονται. Μέχρι τώρα, στις συγκρούσεις αυτές, περισσότερα από 40.000 άτομα έχασαν 
τη ζωή τους. Περίπου 4.500 χωριά εκκενώθηκαν ή πυρπολήθηκαν, εκατομμύρια άνθρωποι μετανάστευσαν και 
σκόρπισαν σε διάφορες άλλες γεωγραφικές περιοχές.
Η εμπειρία των συγκρούσεων, μας δείχνει ότι για να αρχίσει μια περίοδος ειρήνης χρειάζονται ισχυρές ηγετικές 
προσωπικότητες. Αυτοί μπορούν να πείσουν τις κοινωνίες τους να ψάξουν και να βρουν τους δρόμους ειρηνικής 
επίλυσης του κουρδικού ζητήματος. Παραδείγματα τέτοιων προσωπικοτήτων είναι οι Nelson 
Mandela, Gerry Adams, José Ramos-Horta και Aung San Suu Kyi. Αναμφίβολα και ο 
Οτζαλάν ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία. Σε αυτόν οφείλεται το ότι, από την πλευρά του 
απελευθερωτικού κινήματος, τα τελευταία χρόνια ο άξονας επίλυσης του κουρδικού 
ζητήματος μετακύλησε από το στρατιωτικό στο επίπεδο των πολιτικών λύσεων.
Από το 1993 οι τουρκικές κυβερνήσεις, κατά περιόδους, συνήψαν σχέσεις με 
τον Οτζαλάν και έτσι αναγνώρισαν το ρόλο κλειδί του Οτζαλάν στην επίλυση του 
ζητήματος. Και η σημερινή κυβέρνηση του Ερντογάν επί 2,5 χρόνια προχώρησε 
σε διαπραγματεύσεις, όμως αυτές σταμάτησαν τον Ιούλιο του 2011. Μάλιστα 
είχαν ετοιμαστεί και κάποια πρωτόκολλα. Σε αυτά τα πρωτόκολλα, στο πλαίσιο των 
βημάτων εμπιστοσύνης, υπήρχε ένα σχέδιο που έφτανε μέχρι την οριστική επίλυση 
του κουρδικού ζητήματος και υπό την εποπτεία διεθνών οργανισμών το σταμάτημα 
του ένοπλου αγώνα. Σε αυτό το ευρύ πλαίσιο επίλυσης του ζητήματος καθοριστικό ρόλο 
έπαιξαν οι προτάσεις του Οτζαλάν και κύρια ο «Οδικός Χάρτης».
Πέραν αυτού, η συντριπτική πλειοψηφία των Κούρδων είναι αφοσιωμένη στον Οτζαλάν. Το 2006-2007, 3,5 εκατομμύ-
ρια Κούρδοι υπέγραψαν κείμενο ότι τον θεωρούν πολιτικό τους εκπρόσωπο.
Όλα αυτά τον καθιστούν πρωταγωνιστή και ότι έχει ρόλο κλειδί στην ειρηνική επίλυση του ζητήματος. Λόγω των 
συνθηκών και της πολύ περιορισμένης επικοινωνίας μέσα στις φυλακές, ο Οτζαλάν δεν είναι δυνατόν να παίξει αυτό το 
ρόλο. Τις περισσότερες φορές, όπως συμβαίνει και τώρα, είναι τελείως απομονωμένος από τον έξω κόσμο.
Η απαίτηση για απελευθέρωση του Οτζαλάν είναι απαραίτητη για να σπάσει το στρατιωτικό πνεύμα των συγκρούσεων 
και να μεταφερθεί το επίκεντρο της επίλυσης μέσα από ειρηνικές διαπραγματεύσεις.
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