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Almanya  ve Türkiye için iyidir! 
 
Iki büyük tehlike, Türkiye'yi ve tabii olarak Almanya'da yasayan Türk kökenli insanlari tehdit 

ediyor.  
1. Global ekonomi ve mali sistem, sistemli bir çöküsün son etabinda bulunmaktadir. Türkiye'deki 

ekonomik kriz, Türkiye'nin kendine özgü bir problemi degildir, dünya genelindeki çöküsün bir parçasidir. 
2. Amerika'daki "Savas Sahinleri" kanadi, kismen iç politikalarin etkisiyle, Irak savasi baslatarak 

bütün dikkatleri bu çöküsten baska yerlere çekmeye çalismaktadir. Böyle bir savas bütün dünya için 
sonuçlari tahmin edilemeyen bir facia olacaktir, ancak Türkiye böyle bir gelismeden sonra bölgede 
yasanacak olan kaostan özellikle etkilenecektir. Böyle bir savas olursa, Samuel Huntington gibi "Sahinler" 
tarafindan propagandasi yapilan "Kültürler Savasi" tehlikesi ortaya çikacaktir.   

Bu sebepten dolayi, bu savasin olmamasi için herseyin yapilmasi gerekir. Birçok politikaci bu 
savasa karsi çikiyor. Ancak BüSo, Amerika'nin politikasindaki rotasini degistirecek aktif bir Amerika 
politikasi bulunan tek partidir. Çünkü benim esim Lyndon LaRouche , 2004 yili için Demokrat Parti'nin 
ABD Baskanligina adaydir ve Bush Yönetimi'nin savas planlarina karsi muhalefete baskanlik yapmaktadir.  

Ancak savasin gerçek sebebini, finans sisteminin çöküsünü, durdurabilirsek, barisi kurtarabiliriz. 
Bu sebeple dünya finans sistemini köklü bir sekilde yeniden organize etmemiz gerekir, "Yeni bir 

Bretton Woods"a ihtiyaç vardir. Bu sistemin bir parçasi olarak dünyadaki bütün borçlar için, Türkiye'nin 
dis borçlarini ve Almanya'daki yerel yönetimin borçlarini da kapsayacak genel bir borç  moratoryumuna 
ihtiyaç bulunmaktadir. Issizlik problemini asmak için de Yeniden Yapilanma Kurumu'nun verecegi devlet 
garantili kreditlere  ihtiyacimiz vardir. 

BüSo, bütün Avrasya kitasini birbirine altyapi bazinda birbirine baglayacak bir Yeni Ipekyolu 
Projesi (Avrasya Kara Köprüsü'nün) kurulmasini istemektedir. Alman ekonomisinin aksamadan 
isleyebilmesi, eskiden oldugu gibi, Türkiye'den isgücü geldiginden dolayi sevinebilmemiz, sürekli büyüyen 
dis pazarlarin olmasina baglidir. Asya kitasindaki Çin, Hindistan, Rusya'nin yani sira Yakin ve Orta Dogu 
ülkeleri, gelismis Alman teknolojisine ihtiyaci vardir. Biz Avrasya kitasindaki bütün ülkelerle birlikte 
Avrasya Kara Köprüsü'nü kurarsak, Almanya'da herkese is imkani saglanmasi anlamina gelecektir. Bu 
gelismeden, Türk kökenli yurttaslarimiz da faydalanacaktir. Bu ayni zamanda Türkiye'nin ekonomik açidan 
büyümesi ve gelismesi anlamina gelecektir.  

Alman ekonomisinin yeniden canlanmasi halinde, eskiden oldugu gibi Türk isgücünün varligindan 
memnunluk duymaya baslayacagiz. 

Yeni Ipekyolu Projesi'nin yapilmasi, baris perspektifleri açisindan tek alternatiftir. Bunun için 
sloganimizi Gelisme ile Baris olarak belirledik. 

 
Bunun için: 22 Eylül'de Bürgerrechtsbewegung Solidarität partisini seçiniz! 

 
 

Yeni Ipekyolu Projesi 


