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DTP’nin Kapatılmasını Protesto Ediyoruz!
Türk Devleti, Anayasa Mahkemesi aracılığıyla Demokratik Toplum Partisi’ni (DTP) kapattı. Aralarında
milletvekilleri olan DTP eşbaşkanı Ahmet Türk ile Aysel Tuğluk'un da bulunduğu 37 DTP’li hakkında 5
yıl süreyle siyasi yasak getirildi. Böylece devletin daha önceleri de DEP, HEP, ÖZDEP ve HADEP’i
kapatarak, Kürt halkının yasal zeminde siyaset yapmasına yönelik saldırısı devam etti.
DTP’nin kapatılması, devletin “açılım” ve “barış” söylemleriyle, Kürt Ulusal Hareketi’ne yönelik imha
ve inkar siyasetini, tasfiye çabalarını başka bir zeminde sürdürmeye çalıştığını bir kez daha ortaya koydu.
İkiyüzlülüğün, kitleleri aldatmanın ve kendi yanına çekmenin manevrasını yaptığı gerçekte ise, adil, eşit
ve onurlu bir barışın düşmanı olduğunu gösterdi.
DTP’nin kapatılması, devletin, sömürgeci ve faşist yapısının, zor yoluyla, baskıyla devam ettiğini ve Kürt
halkının ulusal mücadelesini boğmayı hedeflediğini gösterdi. Kürt halkının uzattığı barış elinin ret
edildiğini, savaşta ısrar edildiğini gösterdi.
DTP’nin kapatılması, ırkçılığın ve şovenizmin, Kürt halkına yönelik saldırıların, DTP binalarına yönelik
artan faşist saldırıların, operasyonların ve katliamların devam edeceğini göstermektedir. Kürt halkının
barış ve kardeşlik isteğine, Kürt sorununun çözümü talebine zorbalıkla, kanla, katliamla karşılık
verilmesidir.
DTP’nin kapatılması, devletin, başta Kürt ulusal hareketi olmak üzere, demokratik mücadele yürüten
Alevilere, ilericilere, devrimcilere, komünistlere, kısacası tüm muhalif güçlere vermek istediği bir
gözdağıdır.
DTP’nin kapatılması ve getirilen siyaset yasağıyla, Kürt halkının ulusal mücadelesi önlenemeyecektir.
Kürt halkı, büyük bedeller verme pahasına yarattığı değerleri korumasını ve geliştirmesini bilecektir.
Faşizme karşı duran tüm güçler, mücadelesini sürdüreceklerdir.
AvEG-Kon, faşist Türk devletinin Kürt halkına ve onun mücadelesine yönelik saldırılarının yeni bir
boyutu olan DTP’yi kapatma saldırısını şiddetle protesto eder, Kürt halkının onurlu mücadelesinin ve
DTP’nin yanında olduğunu belirtir.
AvEG-Kon, tüm yurtsever, devrimci ve ilerici güçleri, DTP’nin kapatılmasına ve süren faşist saldırılara
karşı birleşik mücadeleyi geliştirmeye ve sokağın diliyle yanıtlamaya çağırır
Baskılar, yasaklar halkların ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesini engelleyemez!
Yaşasın halkların kardeşliği!
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