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 ...سندإفع عن حزب إلشعوب إلديمقرإطي حتى إلنهاية ونجعله لعيش عىل إإلطالق

ي 
 
جرى خالل إإلجتماع مناقشات حول دعوى إإلغالق . 2021 آذإر 29 ـ 28عقد مجلس حزبنا ؤجتماعه إإلعتيادي ف

 : إلمرفوعة ضد حزبنا 

  ـ ؤن إلشعب يتبت  ؤرإدته إلسياسية ومستقبله1

وز  ي ؤحتفاالت إلنير
 
ي تمت عقب رفع دعوى إإلغالق تبنيه لحزبه وإلرإدته إلسياسية بصورة 21لقد أبدى إلشعب ف

 آذإر إلتى

 
ًا
وز إلمهيبة ، ورفعوإ صوتهم بإيمان كبير . عازمة وققوة جدإ ي خرجت عىل إلميادين أثناء ؤحتفاالت إلنير

فالمليونيات إلتى

ي ؤيمرإلي وأبدوإ مدى 
 
مطالبير  بالديمقرإطية وإلعدإلة وإلسالم وإلحروة وبإنهاء إلعزل إلشديد إلمفروض عىل إلسيد أوجالن ف

 وإضحة تجاه إلسلطة إلحاكمة وإلمعارضة
ً
ي تركيا ، وأصدروإ رسائال

 
ولقد . عزم إلشعب إلكردية وإلقوى إلديمقرإطية ف

 بالنسبة لليوم وللمستقبل وهم يأتون ؤل ميادين 
ًا
ي قلقبنا جميعا

 
 للشباب وإلنساء إلذين يبعثون إألمل ف

ًا
إ  كبير

ًا
شهدنا حضورإ

وز بكامل طاقاتهم وتحمسهم ومعنقواتهم إلمرتفعة رإفعير  بأعىل صوت مطالبهم بالحروة  .إلنير

 

  ـ هذه ليست قضية ؤغالق بسيطة ، بل ؤنها عملية تصفية شاملة2

 

ي ورثنا عنها
ي سبق وأن رفعت ضد إألحزإب إلتى

إت تختلف عن إلدعاوى إلتى . قضية إإلغالق إلمرفوعة ضد حزبنا تتسم بمير 

ئ جزء من تلك إلخطة إلرإمية ؤل تصفية إلحركة إلسياسية إلكردية من ممارسة  فهذإ إإلعتدإء إلغاشم هو قبل كل شتر

ي ؤنكار حقيقة إألكرإد . إلسياسة إلديمقرإطية
 
ي إلتقليدي ف

ة للمض  فمن خالل قضية إإلغالق يتم تسجيل إلخطوإت إألخير

ي لنظام إلقرص وفاشيته من جانب آخر
ؤن قضية إإلغالق هي ؤستمرإر لسياسة إلعدإء . من جانب ، وللتكقون إلمؤسساتى

ي تنتهجها هذه إلسلطة
 .ؤنها ليست قضية قانونية بل قضية سياسية. وإإلقصاء ضد إألكرإد إلتى

 

ك إلذي تخوضه إلحركة إلسياسية إلكردية وإلقوى  ي نفس إلوقت ؤعتدإء سافر عىل إلنضال إلمشيى
 
ؤن قضية إإلغالق هي ف

ي مقدمتها 
 
ي شتى إلمجاالت وف

 
ي حزب إلشعوب إلديمقرإطي وذلك ف

 
ي تتجسد ف

إلديمقرإطية إلكادحة وإلمنادية بالسالم وإلتى

ؤنها ؤعتدإء غاشم عىل مفهوم إلعيش . إلمسالة إلكردية وإلديمقرإطية حروة إلعقيدة وإلبيئة ومايبذله إلكادحون من جهود

ك وإلجمهوروة إلديمقرإطية ك وعىل إلهدف إلقائم عىل إلوطن إلمشيى  .إلمشيى

 

ي 
 
ؤن إإلعتدإء إلرإمي لتصفية حزب إلشعوب إلديمقرإطي إلذي يتمير  بكونه حزب للمرأة من حيث سياساته وتنظيمه ، هو ف

ي . نفس إلوقت ؤعتدإء عىل إلنضال إلذي تخوضه إلنساء من أجل إلحروة وإلمساوإة وعىل مكتسباتهن وإرإدتهن
فالعقلية إلتى

ي 
رفعت دعوى إإلغالق ضد حزبنا هي عقلية إلفرد إلوإحد ذإت إلعقلية إلذكوروة إلعنرصوة إلقائمة عىل إلجنسانية وإلتى

ي . أخرجت نفسها من ؤتفاقية ؤستانبول منتهكة إلقانون
 
 ف
ًا
ي قدما

لذإ فإن إلعزم إلسياسي إلذي تبديه إلنساء عىل إلمض 

ي تستهدف إلمرأة ، يؤكد إلوقوف إلقوي ضد إلهجمات عىل 
إلنضال ضد حاالت إلعنف وإلجرإئم وإلتحرش وإإلغتصاب إلتى

 .حزبنا

 

 بتصفية عملية إلتصفية3
ًا
  ـ سنقوم معا

 

ي مأزق سياسي وإقتصادي متفاقم بكافة وجهاته رإحت ترفع 
 
ي إلعدإلة وإلتنمية وإلحركة إلقومية إلوإقعة ف

َ
ؤن سلطة حزت 

دعوى إإلغالق من خالل فرض هيمنتها إلمسطرة عىل إلقضاء ، غير أن مخططاتها إإلنتخابية إلرإمية ؤل تحطيم كافة 

 .إلمكتسبات إلديمقرإطية سوف تمت  باإلحباط
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 قوته من تقاليده إلقائمة عىل إلمقاومة وإلنضال 
ًا
ته بكل عزم وبدعم من إلماليير  من إلناس مستمدإ ؤن حزبنا سيوإصل مسير

ي إلنضال إلقائم عىل إلكرإمة. إلتاروخيير  
 
إثه ف ونرود أن نذكر مرة . وسوف يحبط هذه إللعبة إلقذرة لينقل ؤل إلمستقبل مير

ي تصنع إلتاروــــخ وتدونه وما تخوضه هو إلنضال من أجل إلحروة وإلمساوإة وإلعدإلة
 .أخرى بأن إلشعوب هي إلتى

 

ته بكل عزم فحزب إلشعوب إلديمقرإطي ليس عبارة عن أبنية مقرإت . ؤن حزب إلشعوب إلديمقرإطي سيوإصل مسير

ي هذه 
 
وأشخاص ، حزب إلشعوب إلديمقرإطي هو نضال ومجموعة أفكار من أجل إلديمقرإطية وإلحروة ذإت لبنة رإسخة ف

ي حيث دفع أثمانها باهظة
حزب . حزب إلشعوب إلديمقرإطي منارة مضيئة تسلخ إلظالم عن مستقبل تركيا إلمنير . إألرإض 

كيا  .حزب إلشعوب إلديمقرإطي صوت إلضمير إلمجتمعي وكلمته. إلشعوب إلديمقرإطي أمل إلسالم ليى

 

ك إلذي تخوضه شعقبنا  ؤن إلحملة إلرإمية ؤل ؤغالق حزب إلشعوب إلديمقرإطي ستمت  بالفشل من خالل إلنضال إلمشيى

كيا . وإلقوى إلديمقرإطية حزب إلشعوب إلديمقرإطي سوف يتضخم أكير فأكير ليحافظ عىل بقائه كاألمل إلمستقبل ليى

ك للشعوب وإلعقائد وإلذي يخوضه إلشباب وإلعمال إلفالحون وإلنساء  وذلك بصفته إلمكانة وإإلمكانية للنضال إلمشيى

 .وإلكادحون وإلمتقاعدون وجميع إلمضطهدين

 

 ... ـ ندإؤنا للماليير  ، لشعوب تركيا4

 

يرْ  وإلهيئة إلتنفيذية إلمركزوة إلصالحية إلالزمة لتنفيذ كافة إلخيارإت 
َ
ك ؤن مجلس حزبنا قد خول كال رئيسيه إلمشيى

ي تحافظ عىل ؤرإدة إلحزب وتغذي دوره إلمفتاح أمام دعوى إإلغالق
وع وإلتى  . إلقانونية وإلسياسية إلمتعلقة بنضالنا إلمشر

 

 بالتطلع ؤل 
ًا
 بروح إلمقاومة وإإلستنفار ديمقرإطيا

ًا
ي تشنها إلسلطة ، متمسكا

ؤن حزبنا سوف يرد عىل هجمة إإلغالق إلتى

لمانية وتنظيماتنا إلحزبية  ك مع شعبنا إلمتمير  بالتضحية وإلشجاعة وإلعزم ، ومع مجلس حزبنا ومجموعتنا إلي 
عمل مشيى

ي إلمحافظات وإلمناطق ومجالسه إلشبابية وإلنسائية
 
ؤن حزب إلشعوب إلديمقرإطي شعب ، حزب إلشعوب . ف

ي يستمدها من أحقيته
 .إلديمقرإطي محق وسوف ينترص من خالل إلعزم وإلقوة إلتى

 

 
ًا
ؤن إلهجمة عىل حزبنا من خالل دعوى إإلغالق ضده ال يستهدف حزب إلشعوب إلديمقرإطي لوحده بل يستهدف أيضا

ي شخصية حزب إلشعوب 
 
ي تركيا وإلمتجسدة ف

 
إلمعارضة ومكتسباتها بكافة أطيافها إلسياسية وإإلجتماعية إلديمقرإطية ف

إئحها . إلديمقرإطي  ي تعلقها إلمعارضة بشر
فالهدف هنا ظاهر بصورة وإضحة وهو إلقضاء عىل تلك إألمال بالنضال إلتى

 .إلوإسعة ، وتحييد إلمعارضة إلمجتمعية وإلسياسية

 

وي وشعقبنا إلمتدينة ؤل 
َ
إئح إلعقائدية وإلمجتمع إلعل لذإ فإننا ندعو كافة إلقوى إلديمقرإطية وإلمعارضة إلديمقرإطية وإلشر

وإن دعوتنا هذه موجهة ؤل كل من يناضل من أجل إلسالم وإلعدإلة . ؤتخاذ موقف بشكل وإضح ورصوــــح ضد هذه إلعملية

ي نفس إلوقت ؤل إلرأي إلعام إلدولي إلديمقرإطي . وإلمساوإة وإلحروة
 
 .هذه إلدعوة موجهة ف

 

فاليوم هو يوم إلوقوف ؤل جانب حزب إلشعوب إلديمقرإطي ومكتسباته ، وووم إلنضال من أجل إلديمقرإطية وإلعدإلة 

إليوم هو يوم إلدفاع بشجاعة وحزم عن إلقيم إإلنسانية . وسمو إلقانون وحقوق إإلنسان وحرواته وإلمساوإة وإلحروة

ك من أجل إلديمقرإطية. إلعظيمة  .إليوم هو يوم إلنضال إلمشيى
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ه عىل طروقه وبأفضل شكل . ؤننا سندإفع عن حزب إلشعوب إلديمقرإطي . حزب إلشعوب إلديمقرإطي سيوإصل سير

ي تغذي تلك إألفكار لنقوم 
ي قدمتها ؤلينا كافة إلمصادر إلتى

سنقوم بالحفاظ عىل أفكارنا وبحماية هذه إألمانة إلثمينة إلتى

 .بدورنا بتسليمها بصورة ققوة ؤل من سيخلفنا

 

كة  . ؤننا ندعو إلجميع ، ندعو إلماليير  من إلناس ؤل هذه إلمسؤولية إلمشيى
ًا
إ  ونرصنا كبير

ًا
سننترص . فليكن دربنا مفتوحا

 …حتما

 

 إلمجلس إلمركزي

  لحزب إلشعوب إلديمقرإطي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


