Alman Komünist Partisi’nin 8. Kongresi’ndeki
Konuşma

Değerli yoldaşlar, dostlar,
Alman Komünist Partisi’nin 8. Kongresi’ne Türkiye İşçi Partisi adına katılmaktan büyük memnunluk duyuyor ve AKP Başkanlığına davetinden dolayı içtenlikle
teşekkür ediyorum. Bundan böyle partilerimiz arasındaki ilişki ve işbirliğinin daha
da güçleneceğine inanıyorum.
Alman Komünist Partisi Federal Cumhuriyet’e barış, demokrasi ve toplumsal
ilerlemeden yana, sola doğru bir dönemeç aldırtma politika ve mücadelesini büyük
bir gerçekçilik ve başarıyla yürütmektedir; bu politika ve mücadelesinin amaçlarına
ulaşabilmesi için tüm barış ve demokrasi güçlerinin eylem birliğini ve dayanışmasını geliştirmeye, işçi sınıfının ücrete bağımlı diğer toplum katmanlarıyla ittifaklarını
oluşturmaya belirleyici bir önem vermektedir. AKP bu stratejik politikasının kapsamına Federal Almanya’daki büyük sayılara varan çeşitli uluslardan yabancı işçiler
topluluklarını ve onların demokratik, ilerici örgütlerini de almayı ihmal etmemektedir. Eylül 1980 askeri faşist darbesinden sonra Türkiyeli demokratik örgütlere
gösterdiği yakın ilgi ve verdiği desteğe müteşekkiriz.
Alman Komünist Partisi ile Türkiye İşçi Partisi’ni birbirine yaklaştıran bir başka
etmen daha vardır. Federal Almanya Türkiye’deki devlet terörüne dayalı, üstü örtülü faşist rejimin ta başından, Eylül 1980 darbesinden beri destekçisi ve yardımcısı
olmuştur. Bu nedenle, Almanya’da tekellere ve onların gerici koalisyonuna karşı
AKP’nin yürüttüğü mücadele dolaylı olarak Türkiye’deki rejime karşı da bir mücadeledir; Türkiye’deki demokrasi güçlerine bir destektir.
Türkiye İşçi Partisi ve partililer AKP’nin savaşa karşı barış, demokrasi ve toplumsal ilerleme için verdiği kararlı ve tutarlı mücadeleyi büyük bir ilgi ve beğeni ile
izlemekte ve desteklemektedirler. Yüzbinlerin katıldığı barış eylemlerinin gerçekleştirilmesinde AKP’nin öncü rolünün etkinliği açıktır. Diğer demokratik mücadelelerde de AKP etkili biçimde hep vardır. Bir ülkede komünist hareketin esas gücünün nicel olmaktan çok nitel olduğu gerçeğini AKP’nin çalışma ve mücadeleleri bir
kez daha doğrulamaktadır.
Çok yönlü yalıtlama çabalarına rağmen AKP demokratik hareketin önemli bir
faktörü olmayı başarmıştır. O, Federal Almanya’nın sağlam bir parçasıdır. Ernst
Thalman’ın şehri Hamburg’da yapılan bu AKP kongresi ve Thalman üye kazanma
kampanyası ile kazanılan her üye bunun açık kanıtlarıdır.
AKP hem Marksist-Leninist ilkelerden kesinkes ödün vermeyen, hem de Federal Alman toplumun özgün koşullarını, eğilimlerini titizlikle dikkate alan bir barış,
demokrasi, toplumsal ilerleme ve sosyalizm stratejisini başarıyla uygulamaya geçirmektedir. AKP’nin böyle bir mücadeleyi, Nato’nun en duyarlı ve kritik Orta Avrupa
sınırında bulunan ve ABD’nin Avrupa’da sözcüsü olma rolünü üstlenen Federal
Almanya’da yürütebilmesi bu mücadelenin önemini daha da artırmaktadır.
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Türkiye İşçi Partisi, somut koşullarda ve ayrıntılardaki farklar her ne olursa olsun, özünde Alman Komünist Partisi ile aynı amacı gütmektedir. Biz de Türkiye
toplumuna sola doğru demokratik bir dönemeç aldırtmayı, dönemecin alınmasıyla
köklü politik ve sosyo-ekonomik dönüşümlerin gerçekleştirilmesine girişmeyi, ve
böylece sosyalizme giden yolu açmayı amaçlıyoruz. Savaş ve emperyalizme karşı,
barış, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadelemiz bu stratejik çizgi üzerinde gelişmektedir. Bu mücadeleyi yalnız başımıza değil, diğer barış, demokrasi ve
toplumsal ilerleme güçleriyle iş ve eylem birliği yaparak başarıya ulaştırabileceğimizin de bilincindeyiz. Bu bilinçle hareket ederken, tarihsel koşullar nedeniyle ayrışmış olan Türkiye işçi sınıfı komünist hareketinin birliğini ve bütünlüğünü sağlamak
başta gelen güncel hedefimizdir.
Türkiye Nato’nun güneydoğu kanadında, sosyalist ülkeler topluluğunun yanı
başında, ABD üsleri, nükleer silahlar, dinleme-gözleme tesisleriyle donanmış ve
ABD’nin kendi Ortadoğu stratejisi bakımından çok önem verdiği ve kendisine her
yönden bağımlı kıldığı bir ülke olduğundan, Türkiye’de ABD emperyalizmine ve
onun işbirlikçisi politik iktidara ve egemen sınıflara karşı yürütülen mücadele yalnız Türkiye’nin geleceği açısından değil, bölge ve dünya barışı açısından da önem
taşımaktadır.
Sekizinci Kongresinde alacağı kararlarla devrimci mücadelesinin daha da güçleneceğine inandığımız Alman Komünist Partisi’ne Türkiye İşçi Partisi ve şahsım
adına çetin ve yürekli mücadelesinde yeni başarılar diler, sıcak yoldaşlık duygularımızı ve selamlarımızı iletirim.
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