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Hamarka pertsona atera ziren atzo Bilboko kaleetara Kurdistaneri eta Kobani hiriari elkartasuna
helarazteko. Duela 40 bat egun estatu islamikoak Siriako Kurdistaneko Kobani hiria erasotu
zuen modu bortizki batean. Eraso hau armamentu pisutsuekin, kimikoekin… egiten ari dute eta
honen ondorioz hildako asko eta ihes egin behar izan duten pertsona ugariak dira.
Manifestazioa Bilboko udaletxetik atera zen eta Guggenheimera abiatu zen itsasadarraren
ondotik. Manifestazioaren bukaeran Kurdistanetik etorritako Marianekin hitz egin genuen
Kurdistaneko egoera orokorrari buruz eta zehazki Kobani hirian gertatutakoari buruz. Marian
Kurdistanek aske bizitzeko duen eskubidea aldarrikatu zuen eta salatu zituen EI-ren sarraskiak
zein Estatu Batuetako zen mendebaleko herrialdeen hipokresia. Irudi garbia erakutsi nahian
kurduak laguntzen omen daudelako baina herrialde hauek dira Estatu Islamiko erakunde
terrorista armatu dutenak. Gainera Turkiak Kurdistandarrei Kobaniko mugan jartzen ari dizkien
oztopoen aurrean isilik daude.
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Kurdistanen aldeko plataformaren oharra:
Joan den irailaren 15ean Estatu Islamikoa erakunde kriminalak, inperialismoak bere tresna
bezala darabilenak, Rojava'ko eskualdea autonomoan (Siria iparraldean) kokaturiko Kobanê hiri
kurduaren aurkako fronte anitzeko erasoa abiatu zuen, hiria eskuratzeko hirugarren saiakera
dena. EI-ak, berriro elkarturik, bortizki erasotu ditu, bereizi gabe, bai borrokalari kurduak bai
herritar zibilak, helburu bakarrarekin: herri kurduak Rojavan eraikitako proiektu demokratiko eta
askatzailea suntsitzea.
2013ko urtarrilean abiatu zuten kudeaketa autonomo honek, Konfederalismo Demokratikoan
oinarriturik, eredu demokratiko bat garatzea du helburu, ez soilik Kurdistanen bizi diren
herrientzat, baita Ekialde Hurbil osoarentzako etsenplu moduan ere. Asko dira ordea Rojavan
martxan dagoen eredu demokratiko alternatibo honek izutu dituenak, baita haien buruak
demokratikotzat agertzen dituzten horiek ere. Estatu Islamikoak Kobanê suntsitu nahi du eta,
egun, hiru albotatik dauka inguratua, ia osorik, iparraldeko turkiar mugatik gertu dagoen aldetik
izan ezik.
Estatu Islamikoa Amerikako Estatu Batuetan egindako armementu astunarekin sartu zen
Kobanên, arma kimikoak ere (fosforo bonbak adibidez) erabili zituztelaren frogak badaudelarik.
Turkiak ondo babesten du ere EI, bai armekin bai logistikoki, entzungor eginez nazioarteko
erakundeen aldarriei (Nazio Batuak tartean) mugak laguntza humanitaroaren sarrerari
irekitzeko eskatzen diotenean; eta egoera honen ondorioz ihes egitera beharturik izan diren
ehundaka pertsonei ia inolako laguntzarik eman gabe. Kobanê-ko herriak, bitartean, Herriaren
Defentsarako Taldeekin (YPJ eta YPG) erantzuten die eraso basatiei, EI-ren armamentu
astunari arma arinak erabilita soilik eginez aurre.
Honek guztiak bultzatzen gaitu ESTATU ISLAMIKOAREN AURKA, KOBANÊREN ALDE,
HUMANITATEAREN ALDE, NAZIOARTEKO DEIALDIAREKIN bat egitera.
Kobanêren erresistentzia askatasunaren eta demokrazioaren sinbolo bihurtu da jada, eta
azkeneraino borrokatzeko erabaki irmoa hartu dute erresistentziaren indarrek. Euskal Herritik,
Herri Kurduarekin Elkartasun Ekimena osatzen dugunok, eta haien babesa erakutsi duten
gizarte eragile, sindikatu eta alderdiek, eraso hau herri kurduaren helburu demokratikoak
suntsitzeko xede argia duen sarraski antolatua dela ikusi eta berau gelditzeko exijitzen diogu
nazioarteari. GELDI DEZAGUN SARRASKIA! BABES DITZAGUN GURE NEBA-ARREBAK
HAIEN ETENIK GABEKO BORROKAN, HUMANITATEAREN ETSAIA DEN ESTATU
ISLAMIKO GENOZIDA ETA FAXISTAREN AURKA!

2/2

