Sevgili Yoldaşlar, Dünyanın ezilen halklarını temsil eden değerli dostlarımız, MERHABA!
F Tipi Hapishanelerde 15 yıldır tecrite karşı sürdürdüğümüz direnişin sıcaklığı ve
umudumuzun coşkusuyla sizleri kucaklıyor selamlarımızı yolluyoruz.
Emperyalist zorbaların tüm dünyayı sömürüp alçak çıkarları uğruna ezilen halkları kan
göllerinde boğmaya çalıştığı bir dönemde sempozyumun ortaya koyduğu irade kurtuluşa dair
inancımızı büyütüyor.
Dünyanın bir çok ülkesinde emperyalizm ve işbirlikçilerine karşı verilen mücadele bu
uluslararası birliklerle daha da güçlenecek, ortak düşmanlarımıza karşı birlikte dövüşme
bilincimizi geliştirecektir.
Değerli Dostlarımız; Che'nin, Simon Bolivar'ın, Corç Habbaş'ın, Rosa Lüksemburg'un,
Dimitrov'un yoldaşları! Dünya Devrim Tarihine ve Edebiyatına dair okuduğumuz her satırda
biraz daha yakından tanıdık sizi. Tanıdıkça büyüdü dünya halklarına olan sevgimiz. Devrim
için verilen her kavgadan öğrendik, dersler çıkardık mücadeleye dair. Gün oldu Nikaragua'da
Sandinist Cephe saflarında attı yüreğimiz, gün oldu Filistin intifadasında çocuk generallerin
yanıbaşında taş yağdırdık siyonist işgalcilere. Dünyanın her yanında devrim için savaşan
yiğitlere yoldaşça duygularla bağlandık. Bu nedenle enternasyonalizm bizim için hiçbir zaman
soyut br kavram olmadı.Tarih sahnesinde çıktığımız ilk andan beri emperyalizmin karşısında,
ezilen halkların yanında; bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadele edenlerin safında
olduk hep. Dostluk ve dayanışmamızı hiçbir zaman esirgemedik... Bugün de sesimiz
soluğumuz yettiğince dünya halklarının isyanına ses vermeye, mücadelelerini güçlendirmeye
çaba sarf ediyoruz.
Senelerdir izlediğimiz, etrafımızı saran duvarlara rağmen güç vermeye çalıştığımız
sempozyum, emperyalizme karşı kurulabilecek birliklerin gücü ve olanaklarına dair çok şey
öğretti bizlere. Sizlerden öğrenmeye devam edeceğiz.
Bugün gelinen noktada birbirimizi tanımak ve anlamak, güven duygumuzu pekiştirmek
açısından çok yol katettiğimizi görebiliyoruz.Ve bu bilinçle, birliğimizi pratik, somut adımlarla
büyütme zamanının geldiğine inanıyoruz.
Nasıl ki dünyanın dört bir yanında çekilen acılar aynı öfkeyi ve hesap sorma özlemini
büyütüyorsa, ortaya koyacağımız iradeyi de ortaklaştırabilir. Ezilen halkların mücadele
temelinde kurduğu uluslararası birlikler ancak bu yolla yeni ufuklar oluşturabilir kendine.
Bunu başarabileceğimize yürekten inanıyoruz. Dilimiz, gelenek ve göreneklerimiz,
mücadele biçimlerimiz ülkeden ülkeye farklılık gösterse de bir ve beraberiz. Yoldaşça
duygularla bağlandığımız devrimci, yurtsever, direnişçilere; sesimizin ulaştığı yüreği halktan
yana atan herkese birlik ve mücadele çağrımızı yolluyoruz.
Emperyalizme karşı birleşelim, savaşalım, kazanalım!
Sempozyumun örgütlenmesinde ve hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese
teşekkür
ediyor, F Tipi hücrelerden umut ve direnç yüklü selamlarımızı yolluyoruz.
Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Halkların mücadelesi!
Emperyalizm Yenilecek, Halklar Kazanacak!
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