BASINA VE KAMOYUNA
Değerli halkımız,
Bugün 10 Eylül! Ekmeğini alınteriyle kazanan işçilerin, şehir ve köy emekçilerinin, bütün yurtseverlerin
partisi TKP tam yüz yıl önce bugün, 10 Eylül 1920’de kuruldu.
Bir asırdır Türkiye halkının alnı ak, başı dik, karnı tok, bağımsız, özgür ve eşit yaşaması için mücadele
eden TKP’nin yüzüncü yılı hepimize kutlu olsun.
Ulusal Kurtuluş Savaşını yöneten Mustafa Kemal Atatürk başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi ile
TKP’nin aynı yıl içinde kurulmuş olması, TKP tarihiyle Türkiye halkının kurtuluş tarihinin ne kadar iç içe
olduğunun göstergesidir.
Türkiye Komünist Partisi daha en baştan emperyalist işgale karşı ulusal kurtuluş savaşına katıldı, Türkiye’nin bağımsızlığı için her fedakârlığı yaptı.
TKP emperyalist işgalcilere karşı büyük zaferin ardından cumhuriyetin kurulmasını destekledi. Türkiye’nin ortaçağın karanlığından kurtulmuş çağdaş bir ülke olarak yoluna devam etmesi için her şeyi yaptı.
Türkiye halkının ortak ideali olan bağımsız, bütün, laik, demokratik, sosyal hukuk cumhuriyeti ilkesine
sahip çıktı, sömürüye ve zulme izin vermeyen toplumcu bir düzenin kurulmasını savundu.
Değerli yurttaşlar,
Ne yazık ki, daha sonra iktidarı ele geçiren büyük toprak ağaları ve büyük kapitalistler sınıfı Türkiye’yi
ulusal kurtuluş ve cumhuriyet devrimi rotasından saptırdı. İkinci Dünya Savaşından sonra Türkiye’yi
Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesi durumuna düşürdü. Türkiye işsizliğin ve pahalılığın kol gezdiği, yoksul halk daha da yoksullaşırken bir avuç sömürücünün durmadan zenginleştiği, tekrar ortaçağın
karanlığına sürüklenen bir ülkeye dönüştü. İşçiye emekçiye, kadına, gence, çocuğa düşman despotizmin
feodal zihniyeti toplumu ağır bir bunalıma soktu.
Saygıdeğer halkımız,
Türkiye halkı sömürü ve zulmün apaçık sergilendiği bu kötü gidişe asla teslim olmadı. Emperyalizme ve
despotizme karşı Türkiye’nin yeniden ulusal kurtuluş ve cumhuriyet devrimi yoluna girmesi için mücadelesini sürdürdü.
Bu mücadele Türkiye halkının demokratik iradesinin en açık ifadesidir. Türkiye’nin hem iç politikada hem
dış politikada ayağa kalkarak bağımsız, bütün, laik, demokratik sosyal hukuk cumhuriyetini gerçekleştirmesi acil bir zorunluluktur.
Türkiye’yi bataklığa sürükleyen iktidar sahipleri ülkemizin sorunlarını çözemez. Hiçbir parti veya güç de
tek başına bu sorunların üstesinden gelemez.
Ülkemizin sorunlarını çözmek için Türkiye halkının bütün kesimleri emperyalizme ve despotizme karşı
birleşmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumlu ulusal demokratik birleşik halk hükümeti kurulmalıdır. Ulusal demokratik hükümet, işbirlikçi darbecileri ve terör örgütlerini kullanarak ülkemizi bölüp
parçalamaya çalışan emperyalizme ve bir avuç sömürücünün zenginleşmesi uğruna tarımı ve sanayiyi
çökerten despotizme karşı birliğimizin ve dirliğimizin temeli olacaktır.

Saygıdeğer yurttaşlar,
Amerikan emperyalizminin kendi halkı dahil bütün dünya halklarına karşı biyolojik savaş silahı olarak
kullandığı korona virüsü salgınına karşı halkın temel hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın katılımını ve
desteğini esas bilen, koruyucu sağlık anlayışını benimseyen, ayrımcılıktan uzak, bilimsel, şeffaf bir mücadele yürütülmelidir. İşyerlerini kapatarak halkı gelirsiz bırakan, okulları kapatarak gençlerimizi ve çocuklarımızı eğitimsizliğin pençesine iten korku iklimine son verilmelidir.
Ülke ekonomisini halkın zararına yerli ve yabancı bir avuç rantiyeye peşkeş çeken bütün özelleştirmeler
iptal edilmelidir. Kamucu, toplumcu halkçı planlı bir ekonomi kurulmalıdır.
İşsizlik en büyük toplumsal felakettir. Herkese iş, herkese sigorta mutlaka sağlanmalıdır. Emekliler dâhil
herkesin insanca yaşamasına yetecek bir ücret ve maaş sistemi kurulmalıdır.
Sosyal bir cumhuriyetin vazgeçilmez şartı olan bu düzenlemelere kaynak sağlamak ve ekonomimizi modernleştirmek için emperyalist rantiyeye ve işbirlikçilerine ödenen dış borçlar ve faizler iptal edilmelidir.
Büyük bir üretim seferberliği başlatılmalı, Türkiye kendine yeterli, yüksek teknolojiye sahip bir ülke olarak
halkın refahına öncelik veren çağdaş bir ülke olmalıdır.
Türkiye özgür ve eşit insanların yaşadığı mutlu bir ülke olmalıdır. Laikliğe düşman, demokrasiye düşman,
özgürlüğe ve eşitliğe düşman feodal despotik zihniyet toplum hayatından silinmelidir.
Türkiye dış politikada emperyalizme karşı komşularıyla dostluk ve dayanışma politikasına derhâl dönmelidir. Türkiye NATO’dan çıkmalı, Amerikan üslerini kapatmalıdır. Feodal fetihçi gelenek Türkiye’yi emperyalizme karşı Doğu Akdeniz’de, Ege’de haklarını savunamaz duruma düşürmüştür. Komşularımızla
barışmak, dünyada barış politikasına dönmek Türkiye’yi emperyalizme karşı kesinlikle güçlendirecektir.
Değerli halkımız,
Ulusal kurtuluş ve cumhuriyet devrimi çizgisine dönmek Türkiye’yi tıpkı 1920’lerde olduğu gibi dünya
halklarının saygısını kazanmış çağdaş bir ülke yapacaktır.
Bağımsız, bütün, laik, demokratik sosyal hukuk cumhuriyeti için, insanca yaşam için, toplumcu bir düzen
için bütün emekçileri ve yurtseverleri TKP saflarında birleşmeye çağırıyoruz. Bütün halkımızı ulusal demokratik birleşik halk hükümeti için mücadeleye çağırıyoruz.
TKP’nin yüzüncü yılı Türkiye halkına tekrar kutlu olsun. Yaşasın 1920 TKP!
Yaşasın Vatan!
Yaşasın Cumhuriyet!
Yaşasın Emek!
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