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لعام، أيلول من هذا ا ١٧بقدوم   
عاماً على  ١٧يكون قد مضى 

جريمة االغتيال الوحشية التي 
طالتْ حياة القائد الكردي الكبير 

 - صادق شرفكندي المعروف
السكرتير العام للحزب 

إيران -الديمقراطي الكردستاني
ورفاقه في مطعم ميكونوس 

أصدرتْ مؤسسة العدل م، وقد ١٩٩٢ببرلين عام 
م بعد تحقيق ١٩٩٧ية عام األلمانية قرارها في هذه القض

طويل دام عدة سنوات، استجوبتْ خاللها مئات 
األشخاص ممن لهم عالقة بتلك الجريمة، وحملتْ 
حكومة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وكبار قادتها 

، وبذلك، لم تذهب دماء مسؤولية ذلك العمل اإلرهابي
 القادة الكرد هدراً أو ضحية للعالقات االقتصادية بين

الحكومات كما حصل في قضية اغتيال الشهيد الدكتور 
  .عبدالرحمن قاسملو في العاصمة النمساوية

-بهذه المناسبة، أقام الحزب الديمقراطي الكردستاني   
حفالً تأبينياً في مقر  م١٧/٠٩/٢٠٠٩يوم الخميس  إيران

المكتب السياسي ببرلين حضره أعضاء من قيادة الحزب 
ة والبيشمركة وعوائل الشهداء يوبعض الكوادر الحزب

األحزاب السياسية الضيوف وممثلي  ولفيف من
عضو  - الكردستانية، ألقى فيها السيد رستم جيهانكيري

المكتب السياسي كلمة الحزب الخاصة بهذه المناسبة، 
  :ترجمة نصها الكردي فيما يلي

  
  األخوات واألخوة المحترمون[ 

  الرفاق األعزاء
  ..داء قاضي، قاسملو وشرفكنديتالمذة القادة الشه

اليوم، تمر علينا الذكرى السابعة عشر الغتيال    
السكرتير العام للحزب –الدكتور صادق شرفكندي 

-فتاح عبدولي(إيران ورفاقه -الديمقراطي الكردستاني
عضو اللجنة المركزية وممثل الحزب في أوربا، 

ري مسؤول لجنة الحزب في ألمانيا، نو-هويامون أردالن
المناضل اإليراني المعروف وصديق الشعب  - ديهكردي
، وقد اجتمعنا اليوم هنا لنتذكر معاً أولئك القادة )الكردي

قهم ياألوفياء ونعاهدهم على أننا على نهجهم وطر
سائرون، ولنقفَ إجالالً وإكباراً لنضالهم الزاخر 

بالتضحية والوفاء والتفاني في خدمة قضية شعبهم 
  ..العادلة

  
  !يا أصدقاء وتالمذة الدكتور سعيد  

عاماً من حياة شعبنا  ١٧في مثِل هذا اليوم قبَل    
الكردي المليء بالظلم واالضطهاد، استشهد الدكتور 

السكرتير العام للحزب في ذلك الوقت - صادق شرفكندي
، حيث والصديق الحميم والوفي لقائدنا الدكتور قاسملو

تراكية الدولية في االش كان يحضر اجتماعات مؤتمر
فقد . ألمانيا على يد إرهابيي الجمهورية اإلسالمية

استطاع الدكتور شرفكندي قبل استشهاده ومن خالل تلك 
االجتماعات القيام بنشاطات متميزة وعقد لقاءات هامة 
مع البعثات والوفود المشاركة في مؤتمر االشتراكية 

قراطي الدولية، وأثبتَ حضوراً متميزاً للحزب الديم
الكردستاني في ذلك المؤتمر وعمَل على تعزيز دور 

ب بين األحزاب العالمية المشاركة، ومكانة الحز
خصوصاً وأن الحزب كان قد بدأ بالتعافي تواً مما 
أصابه جراء اغتيال زعيمه الكبير الدكتور قاسملو في 
النمسا، حيث كان أصدقاء الحزب وخصومه يترقبون 

ج تالمذة قاسملو من محنتهم قدرة الحزب وكيفية خرو
وللحقيقة والتاريخ، ورغم الفراغ . إثر رحيله المفاجئ

ت القلوب التي خلّفها القائد الكبير واألسى التي عم
ذلك  يملئواالكبير، استطاع تالمذته ورفاق دربه أن 

الفراغ ولم يستكينوا أو يفقدوا األمَل بالظفر والنجاح على 
  .احدةأعداء الشعب والوطن لحظة و

  
  ...األخوات واألخوة المحترمون  
كانت خطط وبرامج النظام اإليراني تهدف إلى النيِل   

إيران -من قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني
وتصفيتهم جسدياً لكي يتوقف الحزب عن ممارسة 

والدبلوماسية  نشاطه في الميادين السياسية والعسكرية
للشعب، وبغية  الدولية في مواجهة سياساته المعادية

تحقيق وتنفيذ تلك البرامج، كان يخطط دوماً لضرب 
رأس هذه الحركة بغية بثّ الشلِل في أوصالها، ولهذا، 

الشهيد  على جريمة اغتيال أقدم قادة هذه الجمهورية
ا شاهدوا قاسملو ظنوا أنهم قد حققوا هدفهم، لكنهم حينم

شجاعة له قائداً آخر يتمتع ب أن الحزب قد تعافى واختار
وكفاءة كبيرة، وبقي البيشمركة في خنادقهم الدفاعية 
وبقيت كردستان مقبرة ألعداء الشعب وأالعيبهم، قرروا 
اغتيال القائد الجديد بأي ثمن وأية وسيلة، على أمل أن 
 الحزب بوصلته ويفقد األمل بالنصر ويستسلم يفقد

 ، ورأينا جميعاً كيف قاموا بهجوملمخططاتهم الالإنسانية
وحشي ومفضوح على الدكتور سعيد ورفاقه أثناء 
انشغالهم بمناقشة بعض اآلراء واألفكار المتعلقة بقوى 
المعارضة اإليرانية، واستشهدوا جميعاً في جريمة 

صادق .د: مروعة هزت الضمير اإلنساني، والشهداء هم
شرفكندي، فتاح عبدولي، هويامون أردالن، وصديق 
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راني المعروف نوري الشعب الكردي المناضل اإلي
إال أننا نعتقد أن حكام الجمهورية اإلسالمية . ديهكردي

، حيث بقي ماً يومااإليرانية القتلة لم ولن يحققوا هدفهم 
الشعب الكردي حياً وبقي الحزب الديمقراطي 
  .الكردستاني يقود نضاله العادل نحو األمام بهمة واقتدار

كندي في  ولد الشهيد الدكتور محمد صادق شرف   
م في عائلة وطنية ١٩٣٨كانون األول من عام ١١

، )بوكان(التابعة لمدينة) تَرخه(مناضلة عريقة في قرية
حيث توفي والده وهو طفل صغير، ووقع عبء تربيته 
على عاتق أخيه الشاعر الكبير المعروف في كردستان 

أنهى دراسته االبتدائية في بوكان ومهاباد . األستاذ هجار
نوية في توريز، وحصل على الشهادة الجامعية في والثا

كان الشهيد . ١٩٥٩الكيمياء من جامعة طهران عام 
الراحل ذكياً ومتفوقاً على رفاقه في كافة مراحل دراسته 

مارس مهنة تدريس مادة . وطالباً مثالياً يحتذى به
، وكان في أورميا ومهاباد ١٩٦٥الكيمياء حتى عام 

يم بإخالص ووفاء، وعرِف يؤدي واجبه في التعل
لى مستوى المنطقة برمتها، مما كمدرس متميز والمع ع

باألجهزة األمنية في عهد الشاه إلى إبعاده عن  حدا
منطقته مع جملة من رفاقه ونقله إلى مدن مثل كَرج 
وآراكي، وذلك بهدف النيل من عزيمته التي لم تعرف 

م إلى ١٩٧٢سافر الشهيد الخالد عام . اليأس والفتور
فرنسا إلكمال تعليمه العالي مستفيداً من منحة دراسية 
لوزارة العلوم، وبعد أربع سنوات، عاد من فرنسا عام 

حامالً شهادة دكتوراه في الكيمياء التحليلية  ١٩٧٦
ومارس مهنة التدريس كأستاذ مساعد في جامعة تربية 

  .المعلمين بطهران
في فرنسا  تعرف الدكتور شرفكندي خالل وجوده   

على الدكتور قاسملو وعلى الحزب الديمقراطي 
الكردستاني وأصبح عضواً فيه، وفي طهران، أصبح 
عضو ارتباط بين تنظيم الحزب في طهران والشهيد 

حتى انهيار نظام الشاه محمد رضا  الدكتور قاسملو
ونظراً  .مؤدياً واجباته الحزبية كاملة ١٩٧٩بهلوي عام 

صه للحزب ولمبادئه، تم انتخابه لنشاطه المتميز وإخال
 ،  ١٩٨٠عضو احتياط في اللجنة المركزية للحزب عام 

وانتخب عضواً في المكتب السياسي في اجتماع اللجنة 
، ومنذ ذلك المؤتمر وحتى المؤتمر التاسع، كان المركزية

يتم انتخاب الدكتور سعيد عضواً في اللجنة المركزية ثم 
م أصبح ١٩٨٦ومنذ العام  عضواً في المكتب السياسي،

وبعد استشهاد القائد الكبير قاسملو، . نائباً للسكرتير العام
الراديو (قاد الدكتور سعيد الحزب بمسؤولية، واستلم مهام

كان  .حيث أدى واجباته بكفاءة وأمانة) واإلعالم الحزبي
يتمتع الشهيد الراحل بقدرة واضحة على تطوير الحزب 

ل والعالقة مع اآلخرين، جدياً في وأصول وأسلوب التعام
تعامله الحزبي مع الرفاق، ال يقبل الخروج عن المبادئ 

صر أوالقيم والشذوذ أو الخروج عن النظام الداخلي و
كان . دوماً على تنفيذ مقررات الحزب دون تقصير

الراحل شجاعاً، يمتلك معنويات عالية وتفاؤالً بالمستقبل، 
وصادقاً في حديثه، وفياً ، شهماً اليةصاحب أخالق ع

لرفاقه وحزبه ولدماء الشهداء، حركياً، مليئاً بالنشاط 
والحيوية ال يعرف الكسل والملل، كانت كوادر الحزب 
والبيشمركة تحبه وتكن له المودة واالحترام، وكان 
يبادلهم نفس المشاعر، وبالتالي، أصبحت كل هذه 

كردي الخصال الحميدة رأسماالً للحزب وللشعب ال
شخصية الدكتور سعيد المتميزة أهلته أن يكون  .برمته

خليفة للشهيد قاسملو بامتياز، وبثَ األمن والطمأنينة في 
بعد . إيران نفوس مناضلي الحزب وأبناء شعب كردستان
) شرفكندي(رحيل القائد قاسملو،حضر الدكتور سعيد

مراسيم دفن العديد من شهداء الحزب وألقى فيها كلمات 
ة، ساعدت على خلق أجواء من الثقة والهدوء في مؤثر

نفوس الكوادر الحزبية والبيشمركة، وعمل على رفع 
رغم سيادة أجواء الحزن واألسى التي خلفتها  معنوياتهم

جريمة اغتيال القائد قاسملو، ويطالبهم بالتحلي بالصبر 
القائد الكبير قاسملو، حيث  والثبات على السير على نهج

  :كان يقول
  
أمهات كردستان على تربية أبنائهن وبناتهن في  فلتعمْل "

أحضانهن الدافئة المليئة بالحب والحنان والشعور 
الوطني وحب الحرية، ويقرؤوا لهم قصة حياة الدكتور 
الشهيد قاسملو وكافة شهداء طريق الحرية بهدوء في 
آذانهم، وليقم اآلباء في كردستان على تربية أبنائهم على 

م الرجولة والشجاعة والنضال، ويفهموهم جيداً معاني وقي
بأن الحياة بحرية وكرامة هي الحياة الجميلة التي تستحق 
أن تعاش، وأنهم، هم موضع أمل مجتمعهم وشعبهم، 
وليعلم الشباب فتياناً وفتيات بأن حياة الذل والخنوع 
واالضطهاد ال قيمة لها مقابل هواء الحرية ونسماتها 

  ".شموخ والحرية التي تأخذ باأللبابلواالعليلة النقية 
كما يجب علينا أن نذكّر بمقولة أخرى للدكتور سعيد    

ونجعلها شمعة تضيء الدرب أمام أجيالنا الشابة وذلك 
نعم، إنه ". إن الكرد لم ولن يصابوا بالعقم:" حينما قال

كالم صحيح، فاألكراد أصحاب العشرات، بل المئات من 
د وأننا سوف نجعل منهم ومن أمثال قاسملو وسعي

دروسهم وتجاربهم نجوماً مضيئة تنير درب الحرية 
  .والخالص

إن حكومة الجمهورية اإلسالمية لم تنجح في الفرار    
والخالص من استحقاقات هذه الجريمة اإلرهابية، حيث 
تم الحكم على قادة هذه الجمهورية بقرار من محكمة 

ولية هذه ميلهم مسؤمستقلة في دولة ديمقراطية وتح
إذ يمكن القول باختصار أن المحكمة . الجريمة المروعة

األلمانية قد أبلغت النظام الدكتاتوري في الجمهورية 
اإلسالمية بأنها لم تعد تستطيع ممارسة الغدر والخيانة 
والجريمة في العالم وأن أصابعها في اإلرهاب العالمي 
 باتت مكشوفة، وكانت نتيجة محكمة قضية ميكونوس

أثبتت للعالم أجمع بما فيها الدول األوربية، وبأدلة دامغة 
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على أن النظام اإليراني هو من يقف خلف هذه الجريمة 
المدانة ويتوجب عليها إدانة سلوك هذا النظام وتصرفاته 
اإلجرامية وال يجوز التعامل والتعاطي مع هكذا نظام ال 

جب هنا، يتو .يولي أي احترام لحقوق اإلنسان وحرياته
علينا أن نتقدم بكل الشكر واالحترام إلى مؤسسة العدل 
األلمانية ومسؤولي محكمة قضية ميكونوس أولئك الذين 
لم يسمحوا أن تراقَ دماء القادة األكراد هدراً دون 

  .محاسبة
مستقبل  قد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن ليس هناك ل   

 مشرقاً ألحد في إيران في ظل األجواء والفضاءات
العنيفة التي تعم البالد من أقصاها إلى أقصاها منذ تولي 
هذه السلطة مقاليد الحكم في البالد، وال نعتقد بإمكانية 
وجود حياة حرة خالية من الظلم واآلالم بوجود ظل هذا 
النظام الدكتاتوري الرجعي، لذلك، ال يجوز أن يبقى أي 
طرف مشكوكاً أو متردداً في ضرورة إزالة منظومة 
الجمهورية اإلسالمية من الوجود وعلينا جميعاً متابعة 

المشترك لتحقيق هذا الهدف الوطني النبيل، ألنه  النضال
تناُل الشعوب اإليرانية عموماً  بزوال هذا النظام، سوف

  .وشعبنا الكردي بشكل خاص حقوقَها وحريتها وآمالَها
  .ألف تحية إلى الروح الطاهرة للشهيد سعيد ورفاقه- 
وت والزوال لنظام الجمهورية اإلسالمية الرجعي الم- 

  .والمعادي لمصالح الشعب
النصر حليف الشعوب اإليرانية المناضلة من أجل نيل - 

  .حريتها وحقوقها القومية
  !.الموت لإلرهاب واإلرهابيين- 
١٧/٠٩/٢٠٠٩  

  المكتب السياسي
  إيران-للحزب الديمقراطي الكردستاني
**************  

  
  للنظام اإليراني آخر مخطط إجرامي

  ٢٣/٠٩/٢٠٠٩/كردستان ميديا
  إيران- موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني

  هيئة التحرير:ترجمة عن الكردية
منذ مدة، يقوم أحد العمالء من مأجوري      

 النظام اإليراني وهو من سكان قرية  
Çeşmegulê  التابعة لمدينة شنو بتنفيذ

نساء مصابات يقوم بأخذ حيث ، مخطط أمني قذر
إلى مدينة شنو ويدير هناك بيوتاً  HIVبفيروس األيدز

 يبتغي النظام من وراء هذا العمل الشنيع نشر .للدعارة
المرض بين األكراد والشباب منهم على وجه 
الخصوص، باإلضافة إلى نشر الفساد الخلقي في 
. المجتمع الكردي المحافظ على القيم واألخالق األصيلة

نا نناشد أهالي مدينة شنو وكافة أبناء شعبنا من هنا، فإن
باليقظة والحذر من مؤامرات النظام اإليراني الذي ال 

األساليب وأقذرها للنيل  يتورع عن ممارسة واتباع أحطّ
  . من شعبنا ومن صموده

  كم٤٥٤إيران تبني جداراًبطول
  على حدود كردستان الشمالية

  
  هيئة التحرير:ترجمة عن الكردية

دف منع مقاتلي حزب به   
  PKKالعمال الكردستاني

من عبور  PEJAKومقاتلي
الحدود الدولية بين البلدين، 
تقوم إيران ببناء جدار 
فاصل على الحدود بين 

قامت . كردستان الشمالية والشرقية، أي بينها وبين تركيا
بوضع مخافر على طول الحدود بينها وبين تركيا  إيران

إال أنها ال تستطيع السيطرة  كم،٢بواقع مخفر واحد كل 
وحسب مصادر الموقع . على حركة المقاتلين بين البلدين

اإللكتروني لصحيفة حريت التركية، فإن إيران قد 
باشرت بالعمل في بناء جدارها البيتوني الذي سوف 
يخلق مصاعب جمة أمام المهربين الذين يعملون بين 
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****************  
  رحيل الشخصية الوطنية والسياسية الكردية المعروفة

  عبدالملك فرات
  ]حفيد الشيخ الشهيد سعيد بيران[

  هيئة التحرير:عن الكرديةترجمة 
إثر مرض عضال    

في الدم دام عدة 
سنوات، رحلت اليوم 

 ٢٠٠٩أيلول ٢٩
الشخصية الوطنية 
والسياسية الكردية 

الملك المعروفة عبد
ن البرلماني السابق احفيد الشيخ الشهيد سعيد بير- فرات

عن  HAK‐PARوالرئيس الفخري لحزب الحق التركي 
م في ١٩٣٤ولد الراحل عام . عاماً ٧٥عمر ناهز الـ 

محافظة أرضروم بكردستان تركيا، أكمل دراسته العليا في 
العلوم االجتماعية في ديار بكر، وهو حفيد الشيخ الكبير 

ه بيران، ونظراً النتمائه لهذه العائلة الوطنية وقيام جد سعيد
 الشهيد بانتفاضة عارمة ضد الدولة التركية الغاصبة، تم

 ١٩٥٧في عام . نفيه مع عائلته من بالده أكثر من مرة
، أصبح عضواً في البرلمان التركي عن محافظة أرضروم

مرة أخرى، وأصبح عضواً في  كم نال شرف ثقة شعبه
أصبح بعدها رئيساً ، ثم م١٩٩١مان مرة ثانية عام البرل

. بعد أن قام بتأسيسه مع مجموعة من رفاقه لحزب الحق
الكبير عالماً وفيلسوفاً كردياً، يتقن عدة لغات  كان الراحل

اللغة الكردية، التركية، العربية، الفارسية، اإلنكليزية : منها
  .والفرنسية

سكنه فسيح جنانه وإنا هللا تغمد اهللا الفقيد بواسع رحمته وأ  
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  DTPرئيس حزب المجتمع الديمقراطي
  في كردستان العراق

  ١٥/٠٩/٢٠٠٩:السليمانية
Nefel.com 

  هيئة التحرير:ترجمة عن الكردية
رئيس حزب المجتمع الديمقراطي  -حّل السيد أحمد ترك  

على رئيس جمهورية العراق  مع الوفد المرافق له ضيفاً
الفيدرالي السيد جالل الطالباني، وصرح السيد الترك لدى 
وصوله مطار السليمانية بأنهم قد جاؤوا إلى كردستان 
لطلب العون والمساعدة من أخوتهم في كردستان العراق 

قال السيد . في تركيا) عملية السالم(من أجل إنجاح
، بأنه ممتن إلقدام وفد الضيفالطالباني في ذلك اللقاء مع ال

حكومة حزب العدالة على فتح باب الحوار لحل القضية 
الكردية، ويجب على األخوة األكراد أيضاً التعاون لعدم 

ضم الوفد الضيف كالً من . تفويت فرصة السالم هذه
رئيس حزب المجتمع -أحمد ترك: السيدات والسادة

رئيس بلدية ديار  -الديمقراطي، أمينة آينا، أوصمان بايدمر
برلماني، سفاهر بايندر، خطيب  -بكر، صباحات تونجل

  .برلماني سابق -دجلة
*****************  

  
  :البارزاني أثناء استقباله أحمد ترك

  على كافة األحزاب التركية دعم حزب العدالة
                  Nefel.com ١٧/٠٩/٢٠٠٩:صالح الدين

  رهيئة التحري:ترجمة عن الكردية
رئيس إقليم  - استقبل أمس السيد مسعود البارزاني   

كردستان بمكتبه في صالح الدين السيد أحمد ترك والوفد 
، وأعرب عن سروره للتطورات الجارية في المرافق له
إنه لمبعث سروري أن أرى اليوم أن الشعب : "تركيا قائالً

التركي قد توصل إلى قناعة بضرورة حل المسألة الكردية 
وعن وضع تركيا الحالي قال السيد ". اً وعبر الحوارسلمي

إن توصل الشعب التركي بكل مكوناته إلى :"البارزاني
القناعة بضرورة حل المسألة الكردية بشكل سلمي أمر 
يبعث على السرور واالرتياح، وإننا ندعم ونساند خطوة 

كما تم التباحث " حزب العدالة والتنمية هذه بكل إمكاناتنا
ا الشرق األوسط وآخر المستجدات في المنطقة، في قضاي

وأكد الطرفان تطابق وجهة نظرهما وتفهمهما لفرصة 
السالم هذه وضرورة العمل الجدي والمسؤول لحل هذه 
القضية وعبرا عن تفاؤلهما من التقدم الحاصل في مواقف 

  .حزب العدالة حيالها
ني صرح السيد الترك بعد االجتماع مع السيد البارزا   

ودون أن يتطرق إلى التفاصيل بأن حل القضية الكردية في 
وحول التطورات األخيرة . تركيا قد دخلت مرحلة جديدة

أتمنى أن تقوم كافة :"في تركيا، قال السيد مسعود البارزاني
األحزاب التركية بدعم ومساندة خطوة حزب العدالة 

ود ، ألن العالم قد تغير اآلن، وإن التنكر للوجوالتنمية
الكردي ال يحّل هذه القضية، وإنما يكمن الحّل في الحوار 

  ".والتفاهم، وأتمنى أن تنتهي هذه العملية بنجاح
  

  
  :أردوغان

  لن نتراجع عن حّل المسألة الكردية 
  مهما كان الثمن 

٢٧/٠٩/٢٠٠٩  

جتماعات الجمعية العمومية اعلى هامش مشاركته في   
التركي رجب طيب  بنيويورك ، عقد رئيس الوزراء

، مع الجالية التركية ٢٦/٩/٢٠٠٩جتماعاً يوم ااردوغان 
في الواليات المتحدة األمريكية، وخالل كلمته، توقف 
اردوغان على عدة مسائل مهمة ومن أبرزها مبادرة 

نفتاح الديمقراطي على القضية الكردية، حيث قال اال
طلقنا مبادرة أمنذ ما يقارب شهر ونصف "اردوغان 

سم مشروع الوحدة الوطنية ولكن البعض يحاولون با
غراض سياسية ونعرف جيداً بأن هذه المبادرة عرقلتنا أل

تحمل في طياتها الكثير من المجازفات والمخاطر ورغم 
لية كل ذلك فإننا نتعامل مع الوضع من منطلق المسؤو

ماً رغم كل هذه العامة وعازمون على السير قد
  ."المخاطر

نحن كحزب العدالة والتنمية نرغب في الشك "أضاف و 
نتخابية ولكن عندما الفوز المستمر في جميع الجوالت اال

بدأنا بهذا الطريق حسبنا حساب كل شيء ووضعنا 
عيننا بأن نخسر كل المقاعد في البرلمان وعددها أنصب 
. مقعداً مقابل أن ال تأتي جنازة شهيد واحد ٥٥٠

نية، إن هذه الهوية ثوالكثيرون يتحدثون عن الهوية اإل
ن تفرض أيكسبها الفرد أثناء الوالدة ومن المستحيل 

خرى فيما بعد، لذا على الجميع أن يحترموا أعليه هوية 
  )."القومية(ثنية هذه الهوية اإل

  
هناك عملية : "ردوغانأفي جزء آخر من كلمته، قال و  

تزاوج وتقارب بين الكرد والترك والبوشناق وهكذا فإن 
تكونة من هذه العوائل وهل توجد أية مشكلة في تركيا م

مان، إذاً ذلك، والكل يتعايشون في جو من الراحة واأل
يشكل عبئاً بل على العكس يعتبر  ثني الفإن التنوع اال

ثروة، والهوية العليا هي هوية المواطنة في الجمهورية 
التركية وجميعنا وتلك الهوية توحدنا جميعاً وبعد ذلك 

ثنية التي يكتسبها الفرد أثناء و االأة القومية تأتي الهوي
ن نحترم هذه الهوية وعلى التركي أن أالوالدة وعلينا 

يحترم الكردي والكردي أن يحترم التركي وهكذا نعيش 
معاً في إطار مواطنة الجمهورية التركية وكشعب واحد 

  .وتحت علم واحد وفي دولة ووطن واحد
الديمقراطي والبعض يسمونها نفتاح قد بدأنا بمبادرة االل  

 ،باالنفتاح الكردي وهذا جزء من االنفتاح الديمقراطي
ومهما كان ثمن هذه المبادرة فلن نتراجع عنها وعازمون 

مثل الذي مام ونحو الحل األعلى المضي قدوماً نحو األ
  .يرضي جميع األطراف

  صحيفة يني شفق: المصدر
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