
ÖKALANENTZAT ASKATASUNA!!
Kurduen afera Iraken, Iranen eta partikularki Turkian, Ekialde Hurbilean konpondu gabe dagoen
gatazka historiko garrantzitsuenetakoa da. Estatu Turko eta Kurduen Askapen Mugimenduaren
arteko gatazka gaur arte mantendu da bizirik.Gatazka honetan, 40000 bizitza galdu dira gaur arte.
4500 herri ustuak edo erreak izan dira, zein milaka biztanle errefuxatuak izatera pasa dira lurralde
ezberdinetan dispersatuta.

Beste lurralde batzuetako gatazken experientziak jarraiki, ondo dakigu, bake prozesu bat
aurrera eramateko beharrezkoa dela pertsonalitate gogor bat, zeinek bere lidergoaren bitartez
bakezko soluzioak bilatzeko konbentzituko dituen bere komunitateak. Nelson Mandelak, Gerry
Adamsek, Ramos Horta Josék eta Aung San Suu Kyik beren komunitatearen errespetua eta
konfiantza eduki zuten eta horrela lortu zuten modu eraikitzaile baten lanegiteko konbentzitzea.

Zalantzarik gabe, Abdullah Öcalan ere kategoria honetan sartzen da. Azkeneko urteetan,
berarengatik aldatu zuen Kurdistango Askapen Mugimenduak estrategia militarretik konponbide
politikoetara.

1993tik aurrera Turkiako gobernu ezberdinak Öcalanengana urbildu ziren,
eta beraz, bere papel garrantzitsua onartu zuten konponbidearen
bilaketan. Erdoganen gobernuak, bi urte erdiz mantendu ditu
Öcalanekin negoziazioak. Bitarte horretan Ökalanek bakea lortzeko
pausuz pausuko plan bat aurkeztu zuen, non konfiantza handitzeko
mekanismoak, nazioarteko laguntzarekin egindako armen ixiltzea
eta kurduen gatazkari konponbide politiko bat ematea.
Negoziaketak moztu egin ziren 2011ko uztailean, baina Ökalanen
proposamenak, berebiziko garrantziaz egiten du aurrera.

Kurdistango herriaren gehiengoak Ökalani babesa ematen dio.
20062007 bitartean, 3,5miloi kurdok beren erreferente politiko
bezala hartzen zutela firmatu zuten.

Kurdu herriaren konfiantza irabazi duen lider bezala eta bakezko
konponbidearen sortzaile bezala, Öcalan ezinbestekoa da kurdistan eta
turkiaren arteko gatazka konpontzeko. Baina, ezin du kartzelatik paper hau
jokatu, baldintza txarrak eta komunikazio ez baitauka:kanpo mundutik gustiz aislatua dago.

Öcalanentzako askatasun aldarria ezinbestekoa da gatazkaren logika militarra puskatu eta
negoziazio baketxuen bidea hartzeko.

Horregatik, Abdullah Öcalanen eta gainontzeko preso politikoen askatasuna exigitzen
dugu. Öcalanen askatasunak Turkiaren demokratizazioan sakondu eta kurdistango
bakean lagunduko du.

Eman babesa :
www.freeocalan.org
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