
نحرز النجاح معال  ... 

ب الدٌممراطً ، لمنا بزٌارات بٌن المدن والمرى ، واالجتماعات العامة ، والمنظمات غٌر الحكومٌة لمادة الرأي وبصفتنا حزب الشع

، والمنظمات الجماهٌرٌة الدٌممراطٌة للعمال وأصحاب المتاجر فً جمٌع أنحاء البالد منذ شهور للحدٌث عن األمور السٌاسٌة 

إلٌجاد حلول وخلك دولة دٌممراطٌة ، عمدنا اجتماعات مع المواطنٌن من جمٌع مناحً الحٌاة ، من النساء . وااللتصادٌة واالجتماعٌة

 .إلى الشباب

استمعنا إلى صرخات شعوبنا المكبوتة من لبل الموى الحاكمة وممترحاتهم للحلول التً تكافح مع أوضاع األزمات المتعددة التً 

, والفساد, والفمر, وارتفاع التكالٌف, والبطالة من العمل, وجفاف البٌئة, والحرائك, والفٌضانات, ٌتفشى فٌها وباء فٌروس كورونا

 .والتشرد، تتشابن العنصرٌة والتمٌٌز والتحٌز الجنسً والمحظورات واالستبداد والعنف

إلظهار أن شعوبنا ملٌئة باألمل ، ولٌس االستسالم للممع ، وتحوٌل األزمة إلى فرصة لكسب المستمبل ؛ لمد رأٌنا أنهم مصممون على 

للدٌممراطٌة.إٌجاد حلول للمشاكل السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة وتمهٌد الطرٌك   

فً هذه األٌام التً كان المجتمع فٌها ٌكاد ٌنمطع أنفاسه وٌنتشر الحطام فً العدٌد من المجاالت من االلتصاد إلى السٌاسة من سوء 

ومطالبة بالتغٌٌر والتحول الدٌممراطً.المٌادة، لررنا أن التولع العام للناس لد تطور فً إطار حاجة ملحة   

بهذا . لمد رأٌنا أن الفترة الممبلة واالنتخابات توصف بأنها من أهم نماط التحول فً تارٌخنا من حٌث تشكٌل جمهورٌة دٌممراطٌة

دٌممراطٌة لحل المشاكل.المعنى ، لررنا أن االنتخابات تعتبر أًٌضا بداٌة جدٌدة وفرصة لفتح طرق   

حمٌمة أن حزب الشعوب الدٌممراطً لدٌه الوظٌفة الرئٌسٌة لبداٌة دٌممراطٌة جدٌدة بنهج تداولٌة وأنه ٌجب أن ٌتولى دور الفاعل 

 .السٌاسً المؤسس ولوة الحل ٌزٌد من مسؤولٌتنا

على أساس فهم تحالف الشعوب والسالم ، وتضامن المرأة وتحالفها ، . لالنتخابات النٌابٌة« التحالف الدٌممراطً»نحن بشعار 

وتحالف البٌئة ، نحن مصممون على توسٌع أوسع وحدة وأرضٌة مشتركة للنضال مع المعارضة االجتماعٌة والسٌاسٌة ، والعمل ، 

بصرف النظر عن هذا ، فإننا نؤكد بوضوح أننا ال نسعى . والحركات النسائٌة والشبابٌة و نواصل مسٌرتنا الموٌة على هذا الطرٌك

تحالف.للمشاركة فً أي   

نرٌد تغٌٌر نظام الحكم الرئاسً ، الذي ٌهدف إلى مأسسة وإدامة التعسف واالستبداد ، وهو المصدر الرئٌسً لألزمة المتعددة 

هدفنا هو ضمان إلامة دٌممراطٌة لوٌة ، ونظام دٌممراطً تعددي بدالً من هذا . والمأزق الذي نمر به ، والهٌاكل التً تغذي هذا النظام

وسلطة المرار النهائً فً رجل واحد.النظام االستبدادي األحادي الذي ٌوحد كل الموى   

فً هذا السٌاق ، ٌعتبر تحمٌك االجتماعات المبدئٌة فً االنتخابات الرئاسٌة حدٌثًا ألن ناخبً حزب الشعوب الدٌممراطً لهم دور 

نعتمد أنه من الضروري منالشة المبادئ واألسالٌب بدالً من األسماء ، سواء أكان المرشح من الحزب . رئٌسً فً مستمبل البالد

 .الشعوب الدٌممراطً أو أي حزب آخر

ال ٌمكن للرئٌس . واألسالٌب.ألن التحول الدٌممراطً ال ٌتم من خالل األفراد ، ولكن من خالل التفاوض واالتفاق على المبادئ 

 المنتخب إال أن ٌؤدي دوره وٌعمل بشكل صحٌح على هذا األساس

والجمهور كشرط لمسؤولٌتنا السٌاسٌة:نعلن ونبٌن مبادئ عملٌة االنتمال التً تغطً كل هذه التحدٌدات مع جمٌع الفاعلٌن السٌاسٌٌن   

نعتمد أن الحاجة األساسٌة لتركٌا هً دٌممراطٌة لوٌة تموم على المشاركة : دٌممراطٌة لوٌة  

 والتفاوض واإلجماع الدٌممراطً، وٌتم توفٌر الحموق والحرٌات األساسٌة العالمٌة على أوسع نطاق فً هذا السٌاق، نتصور نظاًما 1-

برلمانًٌا دٌممراطًٌا ٌوجد فٌه برلمان تعددي ذو صالحٌات واسعة ، والفصل بٌن السلطات ٌعمل بشكل كامل، وآلٌات التوازن 

 .والمراجعة فعالة حمًا

تتطلب الدٌممراطٌة الموٌة أًٌضا فهًما للحكومة المحلٌة والمحلٌة لهذا السبب ، ال ٌمكن بناء دٌممراطٌة لوٌة بدون دٌممراطٌة محلٌة 

والموارد إلى الحكومات المحلٌة ، وتعمل آلٌات المشاركة .لوٌة حٌث ٌتم تمدٌد فصل السلطات نحو المحلٌة ، وٌتم ضمان نمل السلطة 

 المحلٌة

إن الفهم الذي ٌصمم السٌاسة والمجتمع. المؤسسة المضائٌة تحت وصاٌة السلطة التنفٌذٌة  

لهذا السبب ، نرى إلغاء جمٌع .  بمساعدة المضاء وٌستخدم المضاء كأداة لتصفٌة المعارضة دمرالعدالة بكل معنى الكلمة2- 

جمٌع المؤسسات . المحاكمات والمعتمدات السٌاسٌة ، وما ٌترتب علٌها من نتائج ، كضرورة إلحالل العدالة والسالم االجتماعً

الدولٌة ، بما فً ذلن الجمعٌة البرلمانٌة لمجلس أوروبا ، والمحكمة األوروبٌة لحموق اإلنسان ، واللجنة األوروبٌة لمنع التعذٌب 



نحن نعتبر االمتثال . ومرالبته ، مسؤولة عن انتهاكات الحموق ، وظروف السجون خارج نطاق المانون ، والعزلة ، وما إلى ذلن

والتوصٌات المتعلمة بالمسألة ضرورة مهمة لجبر الظلم.للمرارات   

اللوائح المانونٌة التً من شأنها أن تضع حًدا لفهم نظام الوصً ،: إرادة الشعب ، ولٌس نظام االوصً  

 الذي ٌمتد من البلدٌات إلى الجامعات والمنظمات غٌر الحكومٌة ، وٌتجاهل الحك فً التصوٌت ، وٌضع رهنًا على إرادة الشعب 3 -

حموق ضحاٌا هذا النظام.والعدالة االنتخابٌة ، وأصبحت شكالً من أشكال الحكم ؛ من الملح استعادة جمٌع   

إن. المشكلة األساسٌة التً تحتاج تركٌا إلى حلها هً المضٌة الكردٌة: حل دٌممراطً للمضٌة الكرٌة  

 حزب الشعوب الدٌممراطً على استعداد إلجرآت كل ما فً وسعه من أجل حل دٌممراطً وسالم ، ولتولً دور بناء ٌأخذ فً 4 - 

لحل هذه المشكلة التً ترتبط ارتباًطا مباشًرا بدٌممراطٌة الجمهورٌة . االعتبار مشاكل واهتمامات جمٌع الشرائح االجتماعٌة فً تركٌا

على . وتتشابن معها ، ال بد من إلامة حوار مع المتحاورٌن ، واتخاذ خطوات لحل دٌممراطً وسلمً بدالً من سٌاسة اإلنكار والممع

. الجمعٌة أن تمود وتركز على تحمٌك المستمبل للمجتمع بأسره من خالل إرساء أرضٌة الحوار والحل بأسالٌب التفاوض الدٌممراطً

حموق الهوٌة العالمٌة ، وال سٌما الحك فً اللغة األم.فً هذا السٌاق ، من األهمٌة بمكان اتخاذ الترتٌبات الالزمة لالعتراف بجمٌع   

من الواضح أنه بدالً من سٌاسات الحرب واألسلحة وأسالٌب الصراع ، فرضت خٌارات الحوار والمفاوضات نفسها تارٌخٌاً وهً 

لهذا ٌجب على الجمٌع اتخاذ خطوة من خالل التضحٌة بالنفس والتضحٌة بالنفس ، مع مراعاة مصلحة ومستمبل جمٌع شعوب. راهنة  

والتفاوض والحوار.شعارنا األساسً هو حلها من خالل الحدٌث . مشاكلنا لٌست من خالل العنف. تركٌا  

استراتٌجٌات التعاون طوٌل األمد لصالح السالم فً الداخل: سٌاسة خارجٌة سلمٌة  

من مصلحتنا جمٌعًا االبتعاد عن سٌاسات المغامرة المائمة على .  والمنطمة والعالم هً أساس فهم السٌاسة الخارجٌة للعصر الجدٌد5 -

الحرب والصراع والمواجهة العسكرٌة وتنفٌذ سٌاسات سلمٌة لائمة على الدبلوماسٌة الموٌة والمبدئٌة والحوار والعاللات الجٌدة فً 

جمٌع المجاالت، وخاصة مع جٌراننا و بلدان اخرى.  

- إن انتشار الرئاسة المشتركة وتأسٌسها هما خطوتان ال غنى عنهما لضمان حموق المرأة المتساوٌة: الحرٌة والمساواة للمرأة 6  

وفً الولت نفسه ، من الضروري مكافحة عنف الذكور المنهجً ولتل اإلناث ضد .  والحرة فً الحٌاة ولضمان المساواة فً التمثٌل

تعد إعادة التصدٌك على اتفالٌة اسطنبول وتنفٌذها وإزالة جمٌع الحواجز السٌاسٌة واإلدارٌة وااللتصادٌة والثمافٌة أمام . النساء

 .المساواة بٌن الجنسٌن من بٌن أولى الخطوات العاجلة

السٌاسات التً من شأنها أن تضع حداً النعدام األمن وانعدام المستمبل الناجم عن: العدالة فً االلتصاد  

دالعدالة فً االلتصا  

 

برنامج "إن . السٌاسات التً من شأنها أن تضع حداً النعدام األمن وانعدام المستمبل الناجم عن األزمة االلتصادٌة ضرورٌة: 7

موارد . الذي ٌمضً على البطالة والفمر بهدف زٌادة العمالة والتوزٌع العادل للدخل هو الحاجة االجتماعٌة األكبر" التوزٌع العادل

توفٌر . - من الناس. المٌزانٌة ؛ المصور والحروب والتعبئة من أجل األمن االلتصادي للشعب ولٌس ألنصاره هً الخطوات األولى

برنامج الحموق "االحتٌاجات األساسٌة مثل الكهرباء والغاز الطبٌعً والمٌاه واإلنترنت بالمجان حتى حد الحاجة فً نطاق 

إنها حاجة ملحة لحل مشاكل أولئن الذٌن علموا فً التماعد، والشباب الذٌن هم ضحاٌا مؤسسة االئتمان والمهاجع، ". االجتماعٌة

إن تحسٌن الظروف المعٌشٌة للمتماعدٌن ، ومحو دٌون الفالحٌن نتٌجة السٌاسات الخاطئة ، ودعم . والمعلمٌن الذٌن لم ٌتم تعٌٌنهم

إن السٌاسات التً من . التجار الذٌن ازدادت مظالمهم بشكل كبٌر خالل فترة الوباء هً من بٌن األشٌاء األولى التً ٌجب المٌام بها

ضمان حموق العمال .ال غنى عن . شأنها المضاء على فمر المرأة وتمكٌنها من أن تكون أكثر نشاًطا فً الحٌاة االلتصادٌة ضرورٌة

 فً تكوٌن النمابات والمفاوضة الجماعٌة واإلضراب ، على أساس معاٌٌر عالمٌة

ال ٌنبغً أن تكون اإلدارة العامة مجال التوظٌف تحت احتكار كتلة السلطة: التأهٌل فً اإلدارة العامة  

 من الضروري المضاء على اغتصاب الحموق التً أنشأتها االمرارات والمراسٌم بدل المانون، ووضع حد لجمٌع أنواع التمٌٌز فً 8-

 .التوظٌف والتعٌٌن فً المطاع العام ، واالعتماد فمط على الجدارة

 تدمًٌرا مجنونًا للطبٌعة والبٌئة 9-إعالن حالة الطوارئ ضد أزمة المناخ ، ٌجب أن تكون جمٌع المشارٌع التً تسبب : احترام الطبٌعة

إن النهج الذي ٌراعً . ، وتدمر الغابات والحمول الزراعٌة والجداول وتعطل التوازن البٌئً من أجل الربح ، وخاصة لناة اسطنبول



حماٌة حك كل كائن . حموق الطبٌعة هو ضرورة ملحة فً جمٌع السٌاسات ، ال سٌما فً مجاالت الطالة والنمل والتحضر والزراعة

الغابات والفٌضانات.حً فً العٌش فً نظام بٌئً صحً مع لوانٌن فعالة ؛ من الضروري منع الدمار البٌئً الشدٌد مثل حرائك   

10 

- إنه شرط لحٌاة حرة وآمنة إلزالة جمٌع العمبات فً المجاالت االلتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة ، وخاصة: حٌاة حرة للشباب  

هم أنفسهم بحرٌة وٌعٌشون .  فً التعلٌم والثمافة ، والمضاء على التشوهات فً نظام التعلٌم حتى ٌتمكن الشباب من التعبٌر عنها

دعم الشباب التصادًٌا ، ستؤدي مشاركتهم فً المزٌد من اإلدارة فً كل مجال إلى أن . بحرٌة مع نهج ٌحترم اختٌاراتهم فً الحٌاة

 تصبح األفكار اإلبداعٌة والتمدمٌة أكثر حسماً فً المجتمع

- هذا الدستور. دستور مدنً ولٌبرالً جدٌد وعمد اجتماعً حمٌمً سٌكون تاج بداٌة جدٌدة ودممرطة فً تركٌا: دستور دٌممراطً-11  

. 

.  ٌجب أن تموم على أساس المواطنة المتساوٌة على أساس احترام الثمافات والهوٌات والمعتمدات واللغات األم وأنماط الحٌاة المختلفة

 . ٌجب أن تتم عملٌة إعداد الدستور بطرٌمة تموم على المشاركة الدٌممراطٌة والتفاوض االجتماعً ، وتغطً جمٌع الشرائح

 ... دعوة للدٌممراطٌة والعدالة والسالم

 فً ضوء هذه المبادئ ، نعلن للجمهور كٌف ننظر إلى الفترة الجدٌدة ونوع نهج اإلدارة الذي نرٌد رؤٌته

فً ضوء مبادئ الفترة االنتمالٌة هذه ، فإن الهدف األساسً والوعود لحزب الشعوب الدٌممراطً هو دٌممراطٌة لوٌة ونظام عدالة 

من خالل تحوٌل الدٌممراطٌة والسالم إلى هدف وبرنامج استراتٌجً، ٌمكننا تحمٌك جمهورٌة . بمعاٌٌرعالمٌة وسالم اجتماعً دائم

 دٌممراطٌة واجتماعٌة

نحن، بصفتنا حزب الشعوب الدٌممراطً، نؤكد على استعدادنا لاللتماء والتفاوض مع جمٌع األحزاب االجتماعٌة والفاعلٌن السٌاسٌٌن، 

المبادئ المذكورة أعاله.للسٌر معًا، والنضال واإلدارة معًا من أجل تحمٌك   

دعونا . إنه ندائنالجمٌع المؤسسات والمنظمات واألحزاب والمواطنٌن الواحد تلو اآلخر الذٌن ٌفكرون فً مستمبل تركٌا المشرق

إن . بدالً من الحسابات الشخصٌة والنفعٌة الحزبٌة، ٌجب أن ٌكون الحس السلٌم وفهم البناء معًا ضرورٌٌن. نتحمل المسؤولٌة معًا

بالتمٌٌز وخطاب الكراهٌة .لٌس محكوما علٌه . شعوب تركٌا ملتزمة بسٌاسات وإدارات ال تنتج الحلول وتبتعد عن العمل المشترن

 واالستمطاب االجتماعً

 معا للدٌممراطٌة

 معا للسالم

 معا للعدالة
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