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 ، رئيس مجلس الوزراء أحمد داوود أوغلوAKPرئيس حزب العدالة والتنمية 

 كمال كليجدار أوغلو CHPرئيس حزب الشعب الجمهوري 

 دولت باهجلي MHPرئيس حزب الحركة القومية 

 صالح الدين دميرتاش HDPرئيس حزب الشعوب الديمقراطي 

 سنان جفت يوراك OSPرئيس حزب الحرية واالجتماعية 

 آكن بيردال IHDرئيس جمعية حقوق االنسان 

بعد التحية واالحترام، متمنين لكم الصحة ودوام العمل لما فيه خير وسالمة جمهورية تركيا، ممتنين وشاكرين لتحمممممكمم ءعمبما  
وحجم الُمهجرين السوريين عمى مدى ءربعة ءعوام ونيف، آممين بأن تتضافر جهودكمم كمت تمممعمي تمركميما المجمارا دورا  بمنما   فمت 

 مساعت إيقاف نزيف الدم فت سوريا قبل ءي اعتبار آخر، وذلك عمى طريق إيجاد حلٍّ سياست سممت ألزمتها الصعبة.
 السادة المحترمون ....

نستميحكم عذرا  بأن نتناول عبر رسالتنا هذه ما قد ُيعتبر شأنا  داخميا  يخص حضراتكم، إال ءن المحمدود المدولميمة المبمريمة وحمدهما 
كم التت تجمع بمدينا وجممة العوامل الثقافية والمجتمعية وغيرها، تحممنا عمى مخاطبتكم، عسى ءن نسماهمم بمدورنما فمت  019البالغة 

 بمورا الخيار األفضل عبر رؤيٍة واضحة ومحددا نطرحها عميكم.
بداية  ال نذيع سرا  ءن ماليين الُكـرد عمى اختالف انتما اتهم وءينما كانوا، قمقون جدا  وينظمرون بمعميمن المريمبمة إلمى إقمدام ءنمقمرا 
واستمرارها فت شّن عمميات القصف الجوي والبري ضد الحضور الكردي، تزامنا  مع حمالت االعتقماالت المواسمعمة بمحمق سماسمة 
وكّتاي ونشطا  حقوقيين ورؤسا  بمديات وإعالميين، وسقوط ضحايا مدنيين وعسكريين قتمى وجرحى، مسببا  فقدان المثمقمة والمدفمع 

 باتجاه مزيد من التوتر والعنف، وإغالق السبل ءمام لغة الحوار والتباحث بشأن مشروع إيجاد حلٍّ سممت لمقضية الكردية.
فت هكذا مناخ سمبت وضاغط، تذهي ذاكرا المتابعين لتستعيد مجريات فظائع ديرسم وزيالن، مرورا  بمظالم وانتهاكات انقمالي 

التت طالت مجتمع تركيا ءفرادا  وجماعات، ووصوال  إلى مأساا روبوسمكمت وبماألممق المقمريمي مشماهمد ضمحمايما  1099ءيمول  11
 زركمت ومن قبمها تفجيرات سروج ... الخ.

إننا عمى ثقة بأنكم ءيضا  تشاركوننا القمق حيال ما تشهده األوضاع القائمة فت ساحتنا الوطنية وما اُبتمينا به نحمن السموريميمن ممن 
استبداد نظام الحزي الواحد عمى امتداد عقود من القمع والفساد والمتاجرا بالشعارات القومية العربية مع تسخير المشماعمر المديمنميمة 
ومدارق حفظ القرآن الكريم ألغراض السياسة، واستفراد حزي البعث بالسمطة ومؤسسات الدولة لنهي ثروات سموريما السمطمحميمة 
والباطنية، لتنجم عنه اليوم حالة كارثية عنوانها الرئيق إرهاي متوحش غير مسبوق، يمقموده تمنمظميمم المدولمة االسمالمميمة  داعمش  
بالتناغم مع جبهة النصرا وباقت شبكات تنظيم القاعدا فت سوريا وحواضنها المحمية واالقممميممميمة، النمريمد لمتمركميما المممعماصمرا ءن 
تستصغر مخاطره عمى الحاضر والمستقبل ءو تستخف به، لتتجه بثقمها وإمكاناتها صوي الحضور الكردي فمت المجمبمال والسمهمول 

الكردي، وُيوقف مشروع الحل السممت الذي يبقى همو المممأممول   -وتصي جام غضبها عميه، لتفسد عممية التذاكر والحوار التركت 
والمرتجى، ويظل يحظى بالتأييد والمساندا لدى الغالبية العظمى من مواطنت تركيا ءكرادا  وءتراكا، ناهيكم عن المكمثميمر ممن المقموى 

 والفعاليات المجتمعية واالقتصادية والنخي العممية والثقافية ومناهضت الحري والعنف ءينما كانوا فت ءرجا  المعمورا.
 لمرءي العام، نرى مايمت: بشرى سارةمع قدوم عيد األضحى المبارك، ومن ءجل نزع فتيل العنف، وتقديم 

 ضرورة وقف العمليات الحربية دون تردد. -أ
 االفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في عموم تركيا. -ب
 دعوة لجنة الحكماء لعقد اجتماعها لممارسة مهامها وتفعيل فحوى بيان قصر )دولمه باهجه(. -ج
عاماً، وُيعّد أشهر معععتعقعل سعيعاسعي ععلعى  61رفع العزلة المفروضة على السيد عبد هللا أوجالن الذي مضى على اعتقاله  -د

 صعيد تركيا والعالم، وصاحب دوٍر في عملية السالم.
بهكذا تدابير ميدانية من الممكن جدا  توفير مناٍخ صحت إلجرا  انتخابات برلمانية مبكرا التت من المممزممع اجمراؤهما فمت األول 

 من تشرين الثانت القادم.
إننا عمى ثقة بأنكم تجهدون كت التتضاعف ءعداد القتمى والجرحى واألمهات الثكالى، وتعّز عميكم، كما وعمينا، ما كمان يصمبموا 

 إليه الخالدون الراحمون، ءمثال: تورغوت ءوزال، ءحمد عارف، ءحمد كايا، ويشار كمال وكثيرون غيرهم.
 مّرا  ءخرى نحييكم ءيها السادا األفاضل، آممين ءن تكون رسالتنا هذه موضع اهتمام.

 تفضموا بقبول فائق االحترام.... كل عام وءنتم بخير
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