
لوجلن  الحرية
وبتركيا           بسورية ، بايران ، بالعراق تتعلق الكردية المسالة وتشكل   ان ، خاص  بشكل

فالصراع               ، بعد الن حتى تحل لم التي الوسط الشرق في الكبرى المسائل من  واحدة
حتى               الصراع هذا في فقد وقد ، ًا مستمر مازال الكردية التحرر وحركة التركية الدولة  بين

من    اكثر حوالي    .    40000الن اخلء وتم حياته انسان تم     4500الف او ساكنيها من  قرية
لجئين      الى الناس مليين وتحول احراقها

مجتمعاتها              اقناع على قادرة قوية شخصيات الى تحتاج السلم قضية فان معروف هو  وكما
الشخصيات        .      هذه من المثلة فبعض سلمية بطرق الصراعات حل الى السعي اجل  من

واوجلن        –      .  كيه سو سان واونغ هورتا راموس خوسيه ادامز، جيري ، مانديل نيلسون  هم
السنوات             في الكردية التحرر حركة تحولت فبفضله ، السلسلة هذه ضمن بلشك  هو

السياسية           .  الحلول على التركيز الى العسكري الحل على التركيز من الخيرة

منذ      تركيا حكومات سعت بدوره      1993ولقد اعترفت وبذلك باوجلن التصال  الى
سنتين    .         لمدة المفاوضات قادت الحالية اردوغان حكومة فان الصراع حل في  الساسي

تموز          في العملية هذه قطعت ولكنها اوجلن مع حيث  2011ونصف ، 
من    " "     ترمي كانت التي البروتوكولت المحاضر وضع تم  كان
بناء           تدابير اجل من تدريجية خطة وضع اليه ترمي ما  جملة

دولية         . مراقبة تحت السلح اسكات اجل من وحتى  الثقة
لعبدالله         تكون المشكلة هذه حل في بأنه مقتنعون  اننا

"   " الطريق     خارطة ل خاص وبشكل ولمقترحاته  اوجلن
حاسمة    .  اهمية يقترحها التي

تقف         الكراد من العظمى الغالبية فان ذلك الى  واضافة
كردي          مليون ونصف ثلثة من اكثر اكد ولقد ،  خلفه

سنة    في اوجلن    2007-2006وكردية ان على  بتوقيعهم
السياسي   .  ممثلهم هو

ًا          لعب منه يجعل وهذا عنه التنازل يمكن ل كله  لهذا
يلعب           أن يستطيع ل لكنه ، سلمي حل أجل من ًا  أساسي

امكانيات         أن حيث ، السجن في الدور محدودة هذا  اتصالته
عن            تامة عزلة في نفسه يجد الن وكذلك ًا فغالب ، ًا جد  للغاية

الخارجي  .  العالم

العدسة            ولتركيز للصراع العسكري المنطق اختراق أجل من ضروري سراحه اطلق  ان
السلمية     .  المفاوضات على نهائي بشكل

السياسيين         والسجناء اوجلن لعبدالله بالحرية المطالبة نساند فاننا  ولذلك
ومن             ، تركيا دمقرطة اجل من ًا اختراق ستكون اوجلن فحرية ، تركيا  في

كردستان     . في السلم قضية اجل

الحملة    ..  فضلكم من ساندوا
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