
  فوز كبير
  DTPلحزب المجتمع الديمقراطي

كانت نتائج    
االنتخابات البلدية 
التي جرت في عموم 
تركيا وكردستان يوم 

٢٩/٠٣/٢٠٠٩األحد
م في غاية األهمية 
بالنسبة لحزب 

الذي يترأسه البرلماني  DTPالمجتمع الديمقراطي 
قد فاز الحزب المذكور ف. الكردي السيد أحمد ترك

بلديات / ٨/ية في كردستان تركيا، منها بلد) ٩٨(رئاسةب
ديار بكر، باطمان، سيرت، وان، شرنخ، : محافظة هي

محافظة كردية،  ٢٢من أصل  ،هكاري، ديرسم، اخدر
. بلدية في النواحي/ ٤٠/، وبلدية في المناطق/ ٥٠/و

كما تغير ترتيب الحزب على عموم تركيا ليصبح 
صوات التي الحزب الرابع وفق الترتيب التالي حسب األ

  :نالها على مستوى عموم البالد
AKP   من أصوات ناخبي تركيا% ٣٨،٩حصل على.  
CHP   من أصوات ناخبي تركيا% ٢٣،٢حصل على.  
MHP  من أصوات ناخبي تركيا% ١٦،١حصل على. 
DTP   من أصوات ناخبي تركيا% ٥،٦حصل على. 
DSP  من أصوات ناخبي تركيا% ٥،٢حصل على.  

وز النسبي الذي حققه حزب المجتمع الشك بأن الف   
الديمقراطي وتنامي دوره في حياة مجتمع كردستان 

  :من أهمها عدة لعّل سبابألتركيا، يعود 
اهتمام الحزب من خالل ممثليه الفائزين في الدورة -١

السابقة بشؤون المواطنين الكرد وتقديم الخدمات 
، علماً بأن الضرورية لهم والدفاع عن مصالحهم

 ،الحكومة ر التركي الذي يحظى باالحترام لدىتوالدس
يمنح صالحيات دستورية واسعة لرؤساء البلديات تصل 

  .إلى حد إقامة عالقات مع مختلف بلديات العالم
اختيار المرشحين األكفاء من ذوي السمعة والسيرة -٢

الحسنة لهذه المهمة، وكمثال على هذا االختيار، فقد 
لذي ينتمي إلى عائلة حصل المرشح فاضل بدرخان ا

البدرخانيين من أمراء جزيرة بوطان العريقة بوطنيتها 
ناخبي من أصوات % ٧٨،٩٨ نسبة وتضحياتها على
كما حصل السيد أوصمان بايدمر . مدينة هكاري

من % ٦٥،٥٣ نسبة المعروف باستقامته وإخالصه على
لمرشح % ٣١،٤٨مدينة دياربكر مقابل ناخبي أصوات
  . AKPالسلطةحزب 

الذي اتسم  DTPالتفاف المواطنين الكرد حول حزب -٣
جاهداً خطابه بالمرونة السياسية والدبلوماسية، ويعمل 

للدفاع عن الهوية القومية الكردية وحقوقها المشروعة 
بالطرق  التي تتنكّر لها الحكومات التركية المتعاقبة

  . الديمقراطية السلمية

قراطي بطالن لقد أكّد فوز حزب المجتمع الديم   
مزاعم الدولة التركية الرسمية بسياسييها وجنراالتها 

يجمع الترك  هو الذي العسكريين بأن الدين اإلسالمي
يجمعهم وطن واحد وراية واحدة، ومن كما والكرد، 

 هذا جب عليه الخروج منتويريد راية أخرى ي
، وأنه ليست هناك قضية كردية في تركيا بل !!الوطن

هناك إرهاب يمارسه تنظيم كردي تم القضاء عليه 
الخبز والماء ، وأن الكرد يبحثون فقط عن عسكرياً

   !!.وحياة الرفاهية
، فهناك أكثر DTPتنتظر حزبال تزال مهام كبرى    

 بعد  بلدية في كردستان لم يحصل الكرد منها ٥٥٠من 
مقدمة العمل المنتظر، توثيق  في ويأتي .بلدية ٩٨ سوى

الجماهير الكردية والدفاع عن مصالحها العالقة مع 
، وبناء ينسجم مع العصروكرامتها القومية بأسلوب 

عالقات طيبة مع مختلف القوى واألحزاب والشخصيات 
ومؤسسات المجتمع المدني الكردية، واالنفتاح على قوى 

والتأكيد على التعايش المشترك  الديمقراطية التركية،
بين الشعبين التركي والكردي في تركيا التعددية 

وبناء البنية التحتية المنهارة في كردستان تركيا  القومية،
وإعمار القرى وإسكانها، واالهتمام الجدي باللغة 

وجعلها لغة رسمية إلى  الكردية وتنميتها ورعايتها
بيت الحقوق الكردية تثب والمطالبة، جانب اللغة التركية

  .دستورياً
ورغم الخطوة اإليجابية من حكومة السيد رجب  لكن،   

حيال  واجبهاطيب أردوغان في تأدية جزء بسيط من 
اللغة والثقافة الكردية من خالل بث قناة رسمية 

باللغة الكردية تحت ضغط اإلتحاد األوربي  TRT6باسم
ماح ومنظمات المجتمع الدولي وموافقتها على الس
، فإنه بتدريس اللغة الكردية في بعض الجامعات التركية

ال يزال الكثير من العمل أمام الحكومة التركية ألجل 
سلمياً ديمقراطياً حل القضية الكردية في تركيا حالً 

 لحقنتوخياً  بعيداً عن منطق العنف وقرقعة السالح
واللجوء إلى طاولة الحوار مع  الدماء بين الطرفين،

م الشعب الكردي بإشراف دولي ورعاية األمممثلي 
المتحدة، ألن منطق التنكر واإلنكار لم يعد يجدي نفعاً، 

ينوف  يدرك بأن هناك شعباًيعي ووبات العالم بأسره 
يعيش في منطقة الشرق األوسط  مليوناً ٤٠تعداده الـ 

على أرضه مجزءاً بين أربع دول، يتعرض لسياسة 
ب القسري محروماً من كافة القهر والتذوياالضطهاد و

حقوقه القومية واإلنسانية، وال يمكن أن يستتب األمن 
في هذه المنطقة الهامة من العالم ما  واالستقرار والسالم

ة على حقوقه القومي المظلوم لم يحصل هذا الشعب
المواثيق والعهود  المشروعة المنصوص عليها في

ة االضطهاد ، وأن سياسأسوة بكافة شعوب العالم الدولية
وتنسجم مع  والتمييز القومي والعرقي لم تعد تناسب

الديمقراطية  فيهالذي تتصدر  جديدالالعالم منطق 
  .اإلنسان كافة أولوياتهالشعوب وواحترام حقوق 

   ١٠       قضايا كردستانية)       ١٨٩(العدد               YEKÎTÎ الوحـــدة


