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AKP'nin paramiliteryapılanması
Daha önce kimi sayılarımızda AKP’ninözel paramiliter kuvvetler oluşturaraksilahlandığını açıklamıştık. Bu özelparamiliter kuvvetler sadece “Özel HarekatPolisi” adı altında örgütlenmiyor. “ÖzelHarekat Polisi” bu örgütlenmenin sadecegörünen yüzü. Bunun yanısıra hemistihbarat faaliyetleri yürüten hem desilahlı provokasyonlar, suikastler, bombalıeylemler, silahlı saldırılar organize eden,onun da ötesinde Türkiye’nin her yerindeyerleşim birimlerinde, mahallelerdeprovokasyon düzenleme konusundayetiştirilen elemanları mevcut.
AKP örgütlerinin tabanından gençlerin,polis, emniyet ve ordu içinden gençlerinözel olarak seçildiği, Amerikalı kontrgerillauzmanları tarafından özel askerieğitimlerden geçirilen, AmerikalılarınTürkiye’de “özel savaş operasyonları” içinyetiştirdikleri eski MHP’li, bugün AKP’liunsurlar tarafından ideolojik eğitimlerdengeçirilen bu elemanlar, metropollerde,Kürdistan’da görev üstleniyorlar, aynızamanda yurtdışı operasyonlarında daaktif görev alıyorlar. Suriye’de gazetecikisvesi altında ve “Özgür Suriye Ordusu”askeri danışmanları adı altında görev alanunsurlar bu paramiliter organizasyonunmensuplarıdır.
Alevi halkın yoğun olarak yaşadığıbölgelerde evlerin kapılarına çarpı işaretikoyanlar da, Kürdistan ÖzgürlükHareketini zor duruma sokmak adınadüzenlenen provokasyonların dauygulayıcıları bu unsurlardır. Dersim,Bingöl, Sivas alanlarında Alevi halkıniçinde ajanlık faaliyetleri yürüten, Kürdillerinde, özellikle kırsal alanda köylülerinyaşam alanlarında terör estiren, köyleriboşaltan, ekinlerini ve hayvanlarını imhaeden güçler bu unsurlardır. “Koruculuk”adı altında faaliyet yürüten kontralar daadım adım bu organizasyonun denetiminealınmaktadır. Bu amaçla kontra aşiretleriile görüşmeler yapılmakta ve onlarıniçinden belirli unsurlar seçilerek ayrıeğitimlere tabi tutulmaktadır.
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Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa,
Türkiye Komünist Partisi

oradadır!

Devamı 5. sayfada

Açıklama
Ekonomi Çöküyor, Politika İflas Ediyor...

AKP Saldırganlaşıyor!
AKP rejimi içte ve dışta zayıflıyor, geriliyor, çatlıyor, bunun sonucundaise saldırganlaşıyor.
AKP’nin ekonomik büyüme senaryoları, taşıma su ile, dışarıdan getirilendövizler ile şişirilen, rakamların değiştirilmesi yolu ile manipüle edilen,halkın banka kredileri ve kredi kartı ile borçlandırılması yoluyla pazarınhareketlendirilmesi izlenimi verilen bir “büyüme”dir. Bu oyun ilelebetsüremez. En çok güvendikleri inşaat sektörünün içine girdiği kriz, sunni“ekonomik büyüme”nin iflasının ilk işaretleridir. Devlet kaynaklarıtarafından sübvanse edildikleri halde, milyarlarca TL değerinde kaynağıpaylaşıp zimmetlerine geçirdikleri halde inşaat sektörü tıkanmıştır. Bolkeseden dağıttıkları banka kredileri dahi artık bu sorunun büyümesiniengelleyemiyor. Mukabiliyet kurallarını esas alarak yabancılara emlakalma kolaylığı göstermek için alelacele yasa çıkarmaları bundandır.Mantar gibi yerden biten uydu kentler maalesef alıcı bulamıyor. İnşaatsektörünün tıkanması bir göstergedir.
Dış politikada Suriye ve Irak politikaları iflas etmiştir. Suriye güvenliksistemlerini test etmek ve uluslararası toplum karşısında Suriye’yemüdahale etmek için bir provokasyon olan, kobay uçuşu yaptırılan askerijetin düşürülmesi de istenen sonucu vermemiştir. Erdoğan, kısa vadeliplanlanan, günübirlik Moskova seyahatinde Putin’den nasihat alıpdönmüştür. Ancak AKP’li bakanlar ve politikacılar TV’lerde hala halkıkandırmaya, yalan yanlış bilgiler vermeye, hikayeler anlatmaya devamediyor.
İç politikada özellikle Kürt halkına karşı yürütülen imha ve asimilasyonpolitikası gelişerek sürüyor. “Kürt açılımı” adı altında başlatılan, “demokratikaçılım” adını alan, sonunda da “milli mutabakat” olarak adlandırılansüreçin bir senaryo olduğu, sadece ve sadece Kürt illerinde seçimlerdenönce AKP’nin oy oranını artırmaya yönelik bir düzen olduğu ortaya çıktı.THY emekçilerinin grev hakkını yasaklayan yasal düzenlemelere kadar,işçi ve emekçilerin sendikal haklarını budayan, en ufak bir muhalafethareketine tahammül edemeyen AKP rejimi sürekli mevzii yitirmektedir.
AKP rejimi bu çöküşü ve gerilemeyi durdurmak için çare bulamıyor.Kendi açısından hata üzerine hata yapıyor, yanlışlarını daha büyükyanlışlarla onarmaya çalışıyor. Her hareketi ile saldırganlaşıyor. Gerekçıkarılan yasalarda, gerekse de uygulamalarında “en iyi savunmasaldırmaktır” yöntemini uyguluyor. Rahatsızlıkların, çatlakların vegerilemelerin etkileri en başta başbakandan başlamak üzere tüm AKPyöneticilerinin ve bakanlarının tarzına yansıyor. TV’lerde ve toplantılardasinirli, saldırgan, suçlayıcı konuşma tarzını seçiyorlar. Bu psikolojik biretkidir, çaresizliğin, aczin işaretidir. Böyle bir psikolojide olmaları, onlarıngüçlü olduklarına değil güçsüz olduklarına, hesaplarının tutmadığına,oyunlarının bozulduğuna dair delildir.
Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi ile Kürt Özgürlük Hareketinin birliği, tümbarış, demokrasi, emek ve özgürlük güçlerinin cephesi bu iktidara sonverecek güçtedir. Bu gücün tek ses veren bir cepheye dönüşmesi, muhalefethareketinin tek merkezden koordinesi, cuntacı, Devamı 5. sayfada



DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in,Ankara Bahçelievler’de katledilen 7TİP üyesinin, Adana Emniyet AmiriCevat Yurdakul’un, CHP Antalya,Adana ve Kayseri il başkanlarınınkatilleri, Bünyamin Adanalı, ÜnalOsmanağaoğlu, Muhsin Kehya ve adıbilinen bilinmeyen, yüzlerce cinayetinfailleri, faşist katiller tahliye edildi.
“3.Yargı Paketi” olarak adlandırılanyasal düzenlemeler uyarınca bukatillerin “haklarındaki cezaların infazıdurduruldu”. Bu ne anlama geliyor ?
12 Eylül faşist cuntasının koşullarınınolgunlaştırılması için görev alan ve busüreçte önlerinde engel teşkil edendevrimci, demokrat şahsiyetlerikatletme yoluyla ortadan kaldırmagörevlerini üstlenen bu katiller biranlamda kendi kazdıkları kuyuyadüştüler. “T.C. Devletini iç ve dışdüşmana karşı korumak amacıyladevletin kolluk kuvvetlerine yardımeden” bu katiller görevleri gereği doğalolarak siyasi suçlu olarakyargılanamazlardı. Adli suçlu olarakyargılandıkları için de işledikleri hercinayetten birer idam cezası aldılar.Bu cezaları da ağırlaştırılmış müebbetcezasına çevrildi. Gerek 1991 yılındaçıkarılan kısmi af, gerekse de dahasonra uygulanan ceza iyileştirmeleri

bu katillerin serbest kalmalarınımümkün kılmadı. Çünkü ne kadar afda çıksa, iyileşme de olsa, bunlar ayrıayrı cinayetlerden ceza almışlardı ki,kendi düzenlerinin kanunları da onlarıkurtarmaya yetmedi.
İşte, MHP Genel Başkanı DevletBahçeli’nin bile ortağı olduğu koalisyonhükümetinin serbest bıraktıramadığıbu katilleri AKP rejimi, onunBaşbakanı Recep Tayyip Erdoğanbizzat uğraşarak serbest bıraktı. Bununsebebi var. Gerek daha öncekisayılarımızda, gerekse bu sayınınbaşyazısında değindiğimiz, AKPrejiminin paramiliter yapılanmasınınbir gereğidir. Adlarını saydığımız EnverAltaylı, Musa Serdar Çelebi, RamizOngun, Ökkeş Şendiller, İrfan Yamangibi eski MHP’li faşist kadrolaradayanan, onlarla Erdoğan’ın işbirliğiiçinde geliştirdiği bu örgütlenme,Erdoğan’ın da onların isteklerini yerinegetirmesini gerekli kılıyor.
Yeni yapılanmanın bu cinayet şebekesiüyesi katillere ihtiyacı var.
Hiç biri de göstermelik dahi olsapişman olduklarını dile getirme ihtiyacıhissetmiyor. Üstüne üstlük bir detutukevi kapılarında, gittikleri yerlerdebirer kahraman gibi karşılanıyorlar.Her biri “vicdan azabından” kurtulmak

için günde beş vakit namaz kılar halegelmişler, hatta kimileri tarikatçı,cemaatçi olmuş. Tam da “türkislamsentezine” uygun, Erdoğan’ın ve yenisuç ortaklarının aradığı unsurlarolmuşlar. Bundan sonra da yüce islamdavasının ve türklük aleminin birerneferi olarak yeni görevlere hazırdurumdalar. Muhsin Kehya 12 Temmuz2012 tarihinde, Elazığ’da bir yerelTV’nin uzattığı mikrofona şöylesöylüyor: “Herkese tekrar teşekkürediyorum. Özellikle Başbakanımıza.Çünkü ben minnet borçluyum ona.Ancak o bu işi başarabilirdi. BugünAK Parti olmasaydı, özellikle Başbakanolmasaydı, cesaretle böyle bir yasayıçıkarmaları mümkün olmayacaktı.Kendisine tekrar tekrar teşekkürlerimiiletiyorum.....Gençler kullanıldısözlerine katılmıyorum. O kullanmakelimesini biraz abartılı buluyorum.Ben kullanılmadım şahsen. O gününşartlarında öyle gerekiyordu, öyle birmücadele verdim. Dolayısıyla herhangibir pişmanlık da duymuyorum...”.
AKP rejimine bu uygulamalarınhesabını sormak Barış, Demokrasi,Emek ve Özgürlük Güçlerininboynunun borcudur. Faşist katiller,cinayet şebekelerinin mensupları,Türkiye Komünist Partisi’nin nefesinienselerinde hissedeceklerdir.
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Faşist Katiller Aramızda SİP/”TKP” nin Almanya ...
Üçüncü sayfadan devam

SİP/”TKP” nin Almanya “Örgütü” veya
“AhbapÇavuş Tayifesi” Üzerine

“Yıllar boyu Mustafa Suphi veYoldaşları’nın katledilmelerininyıldönümünü rakılı, mezeli toplantılarile anan, bu 1015 katılımcılıtoplantılarda “eğer böyle bir anmatoplantısını Parti düzenlese idikatılmazdım, bakın ne kadar rahat birortamda yoldaşlarımızı anıyoruz”diyenlerin alkışlandığı bir topluluk.
Bunlar şimdi ortaya çıkmışlar önceSİP/”TKP”ye üye olmuşlar, ondansonra da F.Almanya’da TürkiyeKomünist Partisi’nin geleneğinisürdüreceklerini açıklamışlar”. FederalAlmanya Parti Örgütümüzden gelenmektup böyle başlıyor. Ciddiye alınırbir oluşum olmadığı için bugüne dekdeğinmediğimiz bu “ahbapçavuştayifesi” ile ilgili yoldaşlardan gelenistek ve Federal AlmanyaÖrgütümüzden gelen bilgiler

doğrultusunda derlediğimiz yazıyısunuyoruz.
SİP/”TKP”nin Amerikalı, demagogyöneticisi Kemal Okuyan’ın da ziyaretettiği, başka yöneticilerinin de üstünetitrediği bu “ahbapçavuş tayifesi”nereden çıktı? Kendilerinin yayınladığıbir yazıda altına attıkları imzalarda35 tanesi kendilerini TKP MK üyesiveya TKP 5. Kongre Delegesi olaraknitelemiş. “AhbapÇavuş tayifesinin”çavuşu görünen zat Cemil Fuat Hendekimiş. SİP/”TKP” onu Almanyatemsilcisi olarak görevlendirmiş. Okendisini eski TKP Federal AlmanyaYöre Komitesi üyesi olaraknitelendirmiş. Bir ünvan gerekliolduğundan olsa gerek. Ama buKomite’nin Bilen Yoldaş’ın GenelSekreterliği döneminde 1981 yılındaParti MK’sına karşı “Konferans”

düzenlemek istedikleri içindağıtıldığından ve mensuplarınınParti’den atıldığından söz yok.
Üç tanesi kendilerini 5. KongreDelegesi olarak tanıtmış. Neden acaba?SİP/”TKP”nin TKP 5.Kongresi ile neilgisi olabilir? SİP/”TKP”yi partimizinlegal devamcısı gibi gösterme ve F.Almanya’daki eski yoldaş veyandaşlarımızın arasında daha rahathareket etmek için olsa gerek.Komünist politikadan ne kadar nasibinialdıklarının da işaretidir bu ünvanlar.Bilen yoldaşın likidatör klik tarafındangörevden ayrılmaya zorlandığı, dahasonraki yıllarda TKP’nin likidasyonunakadar giden sürecin Parti tarihindekiönemli kırılma noktalarından biri olan,Şefik Hüsnü, Hikmet Kıvılcımlı, MihriBelli gibi partimize ihanet edenşahısların

iadei itibarının kararının alındığı bir Kongre. Bu kararlarınoylanmasında bulunmak gurur ise, bugün SİP/”TKP”deüye olmak geç alınmış bir karar olsa gerek.
Yine 5. Kongre delegesi olmak ile övünen imzacılardanbir tanesi kendisini TKP MK üyesi olarak tanıtmış. Bu MKkimsenin bilmediği, tanımadığı bir MK olabilir en fazla.Yoksa Merkez Komitesi ile “Herkes Komitesi”ni karıştırmışolmasın bu imzacı. Çünkü 5. Kongre’den sonra toplananhiç bir Plenum’a katıldığına dair maalesef herhangi birşahit mevcut değil. Tabii böyle bir göreve atanıp bu görevitaşıyamayıp arazi olmuş da olabilir. Öyle ise, kendisi, buimzacılar arasında yalnız değil.
Pala bıyık uzatıp, 1 Mayıs’taSİP/”TKP” kortejinde ön sıradayürümek de, kendini göstermek gibieski bir hastalığa tekabül ediyorherhalde. Bu vatandaşın daha kısabir süre öncesine kadar likidatörkliğinin şefi Nabi Yağcı’yı aynı imzacıçevre ile toplantılara davet ettiğiniunutacak kadar bunamadık. Hatta, “ben Nabi Yağcı’ya sözsöyletmem” ifadeleri birçok insanın kulaklarında çınlıyordurhala.
Bu imzacıların meşhur “Pazar kahvaltıları” vardır. Oradabaş köşeye bazen TKP MK’dan atılan eski Federal AlmanyaYöre Komitesi Sekreteri, Parti tarihini çarpıtan kitaplaryayınlayan Metin Gür’ü, önemli günlerde de yine TKP MKeski üyelerinden ve Federal Almanya Yöre KomitesiSekreterlerinden, bugün T.C. Devletinin “Sözde ErmeniSoykırımı” kampanyaları organizatörü Şahin AliSöylemezoğlu’nu davet ettiklerini, şapur şupur öpüştüklerinibilenler biliyor.
Bu “AhbapÇavuş Tayifesi” bugün çıkacak, komünistlerintarihlerine sahip çıkmaları gerektiğini ve bugün TKP’ninSİP/”TKP” olduğunu savunacak. Buna kargalar bile güler.Etiketsiz kalmak onları rahatsız etmiş olacak ki, “yavuzhırsız” misali bunlar da devletten icazetli SİP/”TKP”ninçıkardığı 23 dergiyi arkalarına alarak duygularını tatminetmeye karar vermişler. SİP/”TKP”nin milliyetçi, ulusalcı,antikomünist, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin etme

hakkına uzak görüşlerini daha önceki sayılarımızda elealdığımızdan dolayı tekrar etmiyoruz. Sadece, bugünErgenekon davasında yargılanan, devletin “elemanı” olduğudefalarca tescillenmiş Yalçın Küçük’ün yetiştirmelerininbaşını çektiği “Gelenek” grubunun bu grup olduğunuhatırlatmakta yarar görüyoruz. MarksizmLeninizmkonusunda yapmacık, içi boş söylemleri arka arkayadizmeleri ve isimlerinde komünist kavramının geçmesibu gerçeği değiştirmiyor.
Ya bugün SİP/”TKP”nin haber portalı olan internet sitesindeköşe kapan Cemil Fuat Hendek’in, bundan önceTürkcelil.com internet sitesinde köşe yazısı yazmasına nedemeli. Yazı için aşağıdaki bağlantılara bakmak yeterlidir.

http://www.turkcelil.com/?p=52309
http://www.turkcelil.com/3v/?p=18851#%23

Ana Sayfa’da tepesinde“NE MUTLU TÜRKÜMDİYENE” yazan ve “BuSite Ulusalcıdır.Ülkenin tambağımsızlığını savunur,Kuvvai Milliye Ruhutaşır” ibaresine yerveren bir site.
Bu sitenin yazarı ikenyumuşak bir geçişle“solhaber” sitesine geçiş yapmak ile komünist olmakbağdaştırılabilirse, kendisine ve SİP/”TKP”ye de ancak buyakışır denebilir.

“Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş” demekten ötesöylenecek söz bulamıyoruz. Hokkabazların maskesigösteriden sonra her zaman düşer.

Devamı 3. sayfada

„Erich Honecker, bugüne kadar tanıdığımen devrimci Almandır. Her insan kendizamanında ve çağında yaşar. İçindeyaşadığımız çağı, öncekiler ilekarşılaştırırsak sonsuz değişkenlikler veçelişkiler içerdiğini tespit edebiliriz. Başkabirilerinin birkaç mililitre Votka içinruhunu şeytana satmasından dolayı, obaşka birilerinin işledikleri suçların

cezasını acılı bir şekilde ödemesisırasındaki duruşunu izleme ayrıcalığınasahip oldum. Ben Honecker’e karşı enyüksek ve derin dayanışma duygularımıkoruyorum.“

Fidel Castro Ruz, 11.Haziran 2012 /Havanna

1971 yılından 1989 yılına kadar AlmanSosyalist Birlik Partisi (SED) GenelSekreterliği ve 1976 yılından 1989 yılınakadar Demokratik Alman CumhuriyetiDevlet Konseyi Başkanlığı görevleriniüstlenen Erich Honecker, 25 Ağustos1912 tarihinde güney Almanya’nınNeuenkirchen şehrinde proleter bir aileninoğlu olarak

Kardeş Partilerden
Honecker Yoldaş 100 Yaşında!



DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in,Ankara Bahçelievler’de katledilen 7TİP üyesinin, Adana Emniyet AmiriCevat Yurdakul’un, CHP Antalya,Adana ve Kayseri il başkanlarınınkatilleri, Bünyamin Adanalı, ÜnalOsmanağaoğlu, Muhsin Kehya ve adıbilinen bilinmeyen, yüzlerce cinayetinfailleri, faşist katiller tahliye edildi.
“3.Yargı Paketi” olarak adlandırılanyasal düzenlemeler uyarınca bukatillerin “haklarındaki cezaların infazıdurduruldu”. Bu ne anlama geliyor ?
12 Eylül faşist cuntasının koşullarınınolgunlaştırılması için görev alan ve busüreçte önlerinde engel teşkil edendevrimci, demokrat şahsiyetlerikatletme yoluyla ortadan kaldırmagörevlerini üstlenen bu katiller biranlamda kendi kazdıkları kuyuyadüştüler. “T.C. Devletini iç ve dışdüşmana karşı korumak amacıyladevletin kolluk kuvvetlerine yardımeden” bu katiller görevleri gereği doğalolarak siyasi suçlu olarakyargılanamazlardı. Adli suçlu olarakyargılandıkları için de işledikleri hercinayetten birer idam cezası aldılar.Bu cezaları da ağırlaştırılmış müebbetcezasına çevrildi. Gerek 1991 yılındaçıkarılan kısmi af, gerekse de dahasonra uygulanan ceza iyileştirmeleri

bu katillerin serbest kalmalarınımümkün kılmadı. Çünkü ne kadar afda çıksa, iyileşme de olsa, bunlar ayrıayrı cinayetlerden ceza almışlardı ki,kendi düzenlerinin kanunları da onlarıkurtarmaya yetmedi.
İşte, MHP Genel Başkanı DevletBahçeli’nin bile ortağı olduğu koalisyonhükümetinin serbest bıraktıramadığıbu katilleri AKP rejimi, onunBaşbakanı Recep Tayyip Erdoğanbizzat uğraşarak serbest bıraktı. Bununsebebi var. Gerek daha öncekisayılarımızda, gerekse bu sayınınbaşyazısında değindiğimiz, AKPrejiminin paramiliter yapılanmasınınbir gereğidir. Adlarını saydığımız EnverAltaylı, Musa Serdar Çelebi, RamizOngun, Ökkeş Şendiller, İrfan Yamangibi eski MHP’li faşist kadrolaradayanan, onlarla Erdoğan’ın işbirliğiiçinde geliştirdiği bu örgütlenme,Erdoğan’ın da onların isteklerini yerinegetirmesini gerekli kılıyor.
Yeni yapılanmanın bu cinayet şebekesiüyesi katillere ihtiyacı var.
Hiç biri de göstermelik dahi olsapişman olduklarını dile getirme ihtiyacıhissetmiyor. Üstüne üstlük bir detutukevi kapılarında, gittikleri yerlerdebirer kahraman gibi karşılanıyorlar.Her biri “vicdan azabından” kurtulmak

için günde beş vakit namaz kılar halegelmişler, hatta kimileri tarikatçı,cemaatçi olmuş. Tam da “türkislamsentezine” uygun, Erdoğan’ın ve yenisuç ortaklarının aradığı unsurlarolmuşlar. Bundan sonra da yüce islamdavasının ve türklük aleminin birerneferi olarak yeni görevlere hazırdurumdalar. Muhsin Kehya 12 Temmuz2012 tarihinde, Elazığ’da bir yerelTV’nin uzattığı mikrofona şöylesöylüyor: “Herkese tekrar teşekkürediyorum. Özellikle Başbakanımıza.Çünkü ben minnet borçluyum ona.Ancak o bu işi başarabilirdi. BugünAK Parti olmasaydı, özellikle Başbakanolmasaydı, cesaretle böyle bir yasayıçıkarmaları mümkün olmayacaktı.Kendisine tekrar tekrar teşekkürlerimiiletiyorum.....Gençler kullanıldısözlerine katılmıyorum. O kullanmakelimesini biraz abartılı buluyorum.Ben kullanılmadım şahsen. O gününşartlarında öyle gerekiyordu, öyle birmücadele verdim. Dolayısıyla herhangibir pişmanlık da duymuyorum...”.
AKP rejimine bu uygulamalarınhesabını sormak Barış, Demokrasi,Emek ve Özgürlük Güçlerininboynunun borcudur. Faşist katiller,cinayet şebekelerinin mensupları,Türkiye Komünist Partisi’nin nefesinienselerinde hissedeceklerdir.
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Faşist Katiller Aramızda SİP/”TKP” nin Almanya ...
Üçüncü sayfadan devam

SİP/”TKP” nin Almanya “Örgütü” veya
“AhbapÇavuş Tayifesi” Üzerine

“Yıllar boyu Mustafa Suphi veYoldaşları’nın katledilmelerininyıldönümünü rakılı, mezeli toplantılarile anan, bu 1015 katılımcılıtoplantılarda “eğer böyle bir anmatoplantısını Parti düzenlese idikatılmazdım, bakın ne kadar rahat birortamda yoldaşlarımızı anıyoruz”diyenlerin alkışlandığı bir topluluk.
Bunlar şimdi ortaya çıkmışlar önceSİP/”TKP”ye üye olmuşlar, ondansonra da F.Almanya’da TürkiyeKomünist Partisi’nin geleneğinisürdüreceklerini açıklamışlar”. FederalAlmanya Parti Örgütümüzden gelenmektup böyle başlıyor. Ciddiye alınırbir oluşum olmadığı için bugüne dekdeğinmediğimiz bu “ahbapçavuştayifesi” ile ilgili yoldaşlardan gelenistek ve Federal AlmanyaÖrgütümüzden gelen bilgiler

doğrultusunda derlediğimiz yazıyısunuyoruz.
SİP/”TKP”nin Amerikalı, demagogyöneticisi Kemal Okuyan’ın da ziyaretettiği, başka yöneticilerinin de üstünetitrediği bu “ahbapçavuş tayifesi”nereden çıktı? Kendilerinin yayınladığıbir yazıda altına attıkları imzalarda35 tanesi kendilerini TKP MK üyesiveya TKP 5. Kongre Delegesi olaraknitelemiş. “AhbapÇavuş tayifesinin”çavuşu görünen zat Cemil Fuat Hendekimiş. SİP/”TKP” onu Almanyatemsilcisi olarak görevlendirmiş. Okendisini eski TKP Federal AlmanyaYöre Komitesi üyesi olaraknitelendirmiş. Bir ünvan gerekliolduğundan olsa gerek. Ama buKomite’nin Bilen Yoldaş’ın GenelSekreterliği döneminde 1981 yılındaParti MK’sına karşı “Konferans”

düzenlemek istedikleri içindağıtıldığından ve mensuplarınınParti’den atıldığından söz yok.
Üç tanesi kendilerini 5. KongreDelegesi olarak tanıtmış. Neden acaba?SİP/”TKP”nin TKP 5.Kongresi ile neilgisi olabilir? SİP/”TKP”yi partimizinlegal devamcısı gibi gösterme ve F.Almanya’daki eski yoldaş veyandaşlarımızın arasında daha rahathareket etmek için olsa gerek.Komünist politikadan ne kadar nasibinialdıklarının da işaretidir bu ünvanlar.Bilen yoldaşın likidatör klik tarafındangörevden ayrılmaya zorlandığı, dahasonraki yıllarda TKP’nin likidasyonunakadar giden sürecin Parti tarihindekiönemli kırılma noktalarından biri olan,Şefik Hüsnü, Hikmet Kıvılcımlı, MihriBelli gibi partimize ihanet edenşahısların

iadei itibarının kararının alındığı bir Kongre. Bu kararlarınoylanmasında bulunmak gurur ise, bugün SİP/”TKP”deüye olmak geç alınmış bir karar olsa gerek.
Yine 5. Kongre delegesi olmak ile övünen imzacılardanbir tanesi kendisini TKP MK üyesi olarak tanıtmış. Bu MKkimsenin bilmediği, tanımadığı bir MK olabilir en fazla.Yoksa Merkez Komitesi ile “Herkes Komitesi”ni karıştırmışolmasın bu imzacı. Çünkü 5. Kongre’den sonra toplananhiç bir Plenum’a katıldığına dair maalesef herhangi birşahit mevcut değil. Tabii böyle bir göreve atanıp bu görevitaşıyamayıp arazi olmuş da olabilir. Öyle ise, kendisi, buimzacılar arasında yalnız değil.
Pala bıyık uzatıp, 1 Mayıs’taSİP/”TKP” kortejinde ön sıradayürümek de, kendini göstermek gibieski bir hastalığa tekabül ediyorherhalde. Bu vatandaşın daha kısabir süre öncesine kadar likidatörkliğinin şefi Nabi Yağcı’yı aynı imzacıçevre ile toplantılara davet ettiğiniunutacak kadar bunamadık. Hatta, “ben Nabi Yağcı’ya sözsöyletmem” ifadeleri birçok insanın kulaklarında çınlıyordurhala.
Bu imzacıların meşhur “Pazar kahvaltıları” vardır. Oradabaş köşeye bazen TKP MK’dan atılan eski Federal AlmanyaYöre Komitesi Sekreteri, Parti tarihini çarpıtan kitaplaryayınlayan Metin Gür’ü, önemli günlerde de yine TKP MKeski üyelerinden ve Federal Almanya Yöre KomitesiSekreterlerinden, bugün T.C. Devletinin “Sözde ErmeniSoykırımı” kampanyaları organizatörü Şahin AliSöylemezoğlu’nu davet ettiklerini, şapur şupur öpüştüklerinibilenler biliyor.
Bu “AhbapÇavuş Tayifesi” bugün çıkacak, komünistlerintarihlerine sahip çıkmaları gerektiğini ve bugün TKP’ninSİP/”TKP” olduğunu savunacak. Buna kargalar bile güler.Etiketsiz kalmak onları rahatsız etmiş olacak ki, “yavuzhırsız” misali bunlar da devletten icazetli SİP/”TKP”ninçıkardığı 23 dergiyi arkalarına alarak duygularını tatminetmeye karar vermişler. SİP/”TKP”nin milliyetçi, ulusalcı,antikomünist, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin etme

hakkına uzak görüşlerini daha önceki sayılarımızda elealdığımızdan dolayı tekrar etmiyoruz. Sadece, bugünErgenekon davasında yargılanan, devletin “elemanı” olduğudefalarca tescillenmiş Yalçın Küçük’ün yetiştirmelerininbaşını çektiği “Gelenek” grubunun bu grup olduğunuhatırlatmakta yarar görüyoruz. MarksizmLeninizmkonusunda yapmacık, içi boş söylemleri arka arkayadizmeleri ve isimlerinde komünist kavramının geçmesibu gerçeği değiştirmiyor.
Ya bugün SİP/”TKP”nin haber portalı olan internet sitesindeköşe kapan Cemil Fuat Hendek’in, bundan önceTürkcelil.com internet sitesinde köşe yazısı yazmasına nedemeli. Yazı için aşağıdaki bağlantılara bakmak yeterlidir.

http://www.turkcelil.com/?p=52309
http://www.turkcelil.com/3v/?p=18851#%23

Ana Sayfa’da tepesinde“NE MUTLU TÜRKÜMDİYENE” yazan ve “BuSite Ulusalcıdır.Ülkenin tambağımsızlığını savunur,Kuvvai Milliye Ruhutaşır” ibaresine yerveren bir site.
Bu sitenin yazarı ikenyumuşak bir geçişle“solhaber” sitesine geçiş yapmak ile komünist olmakbağdaştırılabilirse, kendisine ve SİP/”TKP”ye de ancak buyakışır denebilir.

“Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş” demekten ötesöylenecek söz bulamıyoruz. Hokkabazların maskesigösteriden sonra her zaman düşer.

Devamı 3. sayfada

„Erich Honecker, bugüne kadar tanıdığımen devrimci Almandır. Her insan kendizamanında ve çağında yaşar. İçindeyaşadığımız çağı, öncekiler ilekarşılaştırırsak sonsuz değişkenlikler veçelişkiler içerdiğini tespit edebiliriz. Başkabirilerinin birkaç mililitre Votka içinruhunu şeytana satmasından dolayı, obaşka birilerinin işledikleri suçların

cezasını acılı bir şekilde ödemesisırasındaki duruşunu izleme ayrıcalığınasahip oldum. Ben Honecker’e karşı enyüksek ve derin dayanışma duygularımıkoruyorum.“

Fidel Castro Ruz, 11.Haziran 2012 /Havanna

1971 yılından 1989 yılına kadar AlmanSosyalist Birlik Partisi (SED) GenelSekreterliği ve 1976 yılından 1989 yılınakadar Demokratik Alman CumhuriyetiDevlet Konseyi Başkanlığı görevleriniüstlenen Erich Honecker, 25 Ağustos1912 tarihinde güney Almanya’nınNeuenkirchen şehrinde proleter bir aileninoğlu olarak

Kardeş Partilerden
Honecker Yoldaş 100 Yaşında!

Devamı 4. sayfada



AKP'nin paramiliter ...Birinci sayfadan devam
paramiliter örgütlenmeyi laf olsun diye
geliştirmiyor. Sivil, yarı resmi ve resmiolarak sınıflandırılan bu unsurlar, heralanda muhalefet hareketlerininkarşısına çıkarılacak.
Gerek metropollerde işçi sınıfıhareketini, gerekse de KürdistanÖzgürlük Hareketini hedef alacaklar.Provokasyonlar, suikastler, sabotajlar,bombalısilahlı saldırılar, buparamiliter organizasyonunönümüzdeki dönemde geliştireceğieylemler olacak. Ayrıca halkın arasındasivil istihbarat elemanları, ajanlararacılığı ile faaliyetlerini geliştirecekler.

Tüm bu örgütlenme AKP rejimininoluşturmakta olduğu “derin devlet”yapılanmasının bir parçasıdır. AKPrejimi içte ve dışta zayıfladıkça,

çaresizliği artıkça, kendi içindeki“koalisyon” çatırdadıkça, ona karşıtoplumsal muhalefet geliştikçe, buyeni yapılanması vasıtasıyla “kirlisavaş” senaryolarını devreye sokacak.Recep Tayyip Erdoğan, bu yapılanmayıkamuoyunun gözünden gizli olarak,Enver Altaylı, Musa Serdar Çelebi,Ramiz Ongun, İrfan Yaman, ÖkkeşŞendiller ve daha bilumum eli kanlı,ajanprovokatör faşist ile geliştiriyor.Erdoğan, “Akıncı”, “Milli Görüş”, “TürkOcakları” kökenliler ile değil, MHPkökenli, hem de onların 12 Eylül öncesiCIA ajanlarının maşası olmuş unsurlarıile bu yapılanmayı yönetiyor. “ÖzelSavaş Operasyonları” konusunda “iyieğitim” almış olan bu unsurlar,paramiliter yapılanmanın omurgasınıoluşturmaktadır. Mehmet Ağar veÇevik Bir gibi unsurların dagöstermelik olarak “içerde” olduklarına

kimse aldanmamalı. Onlar buyapılanmanın mimarlarıdır. Bu ikiliAKP rejiminin hizmetinde “içerde” degörevlerini yerine getiriyorlar. Busüreçte hem tescilli suçlarından dolayıtoplum nezdinde “aklanıp” çıkacaklar,hem de “içerde” yükümlülükleriniyerine getirmeye devam ediyorlar.
AKP rejimi zayıfladıkçasaldırganlaşacak, saldırganlaştıkça“özel savaş operasyonlarını” aşamaaşama devreye sokacaktır. Türkiye’de,senaryoları hazırlanan, rejimtarafından provoke edilen bir TürkKürd ve/veya AleviSünni çatışmasıortamı yaşanmadan Barış, Demokrasi,Emek ve Özgürlük Güçleri lehinde birrejim değişikliği olması Türkiye İşçiSınıfı Hareketi ve Kürdistan ÖzgürlükHareketinin bundan sonra birliktegeliştirecekleri stratejilere bağlıdır.

Haber, görüş ve önerileriniz için eposta adresimiz: info@tkponline.orgEderi 50 Kuruş

Ekonomi Çöküyor ...Birinci sayfadan devam
ulusalcı, milliyetçi, liberal unsurlardan arınması, AKPrejimine son verecek tek yoldur.
Türkiye Komünist Partisi, tüm bileşenleri ile bu Cephe’ninoluşturulması için üstüne düşen görevi yerine getirmektedir

ve bundan sonra da getirecektir.
Türkiye Komünist Partisi
16 Temmuz 2012

dünyaya geldi. Çatı ustası olarak meslekeğitimini tamamlayan Honecker yoldaş,henüz 14 yaşında iken Almanya KomünistGençlik Örgütünde görevler üstlendi.Tüm yaşamını antifaşist direnişmücadelesine adayan Honecker yoldaş1935 yılında Gestapo tarafındantutuklanarak 1945 yılında Sovyet KızılOrdusu’nun tüm tutsakları özgürlüğekavuşturmasına kadar Hitler faşizmineesir düştü. Özgür Alman Gençlik Örgütü(FDJ) kurucuları arasında yer alanHonecker yoldaş 1946’dan 1955 yılınakadar FDJ‘un ilk genel başkanlığı göreviniyürüttü. Honecker yoldaş Moabittutukevinde iki kez tutsak oldu. Birincisi1935 yılında Hitler faşizmi döneminde,ikincisi ise 1992’de DAC’nin FACtarafından iltihak edilmesinden sonrakidönemde. Bu gerçeğin ne anlama geldiğiniyorumlamaya gerek olmasa gerek !

Honecker yoldaş ve yoldaşları, DAC ileFAC’ni ayıran Berlin duvarında yaşamınıyitirenlerin “sorumlusu” ve “katili” olarakyargılandı. Ağır kanser hastası olmasınarağmen o dönem SSCB’nin Devlet Başkanıolan Boris Yeltsin tarafından sınırdışıedilip Federal Alman adli makamlarınateslim edilen Honecker yoldaş 3.Aralık1992’de duruşmada son savunmasınıyaptı. KapitalistEmperyalist Sisteminrevanşist (intikamcı) yönüne, soğuksavaşın yeni koşullarda sürdürülmesigerçeğine, “Antifaşist set” olaraknitelendirdiği Berlin Duvarı’nın inşasısebeplerini açıkladığı, Reel Sosyalizminhata ve kazanımlarına değindiğisavunmasında, mahkeme heyetini taraflıve siyasi görevli kişilerden olmaklaeleştirdi.
Honecker yoldaşın savunmasının bazıbölümleri şöyledir;
“….Burada bana yöneltilen temelsizcinayet suçlamalarına karşı savunmayaparak bu suçlamalara ve bu mahkemeye

sözde bir
meşruluk sağlamayacağım. Hükmünüzüde göremeyeceğim için zaten savunmagereksiz oluyor. Benim için düşündüğünüzceza artık bana ulaşamayacaktır. Bunuçocuklar bile biliyor. Bana karşı açılanmahkeme salt bu yüzden bile birmaskaralıktan ibarettir, bir politik tiyatrodur.
Batı Berlin de içinde olmak üzere hiçbiryerde hiç kimse yoldaşlarımı, beni veyaherhangi bir DAC yurttaşını, yerinegetirdiği devlet görevlerinden ötürüyargılayamaz, hatta dava bile açamaz.Burada eğer konuşuyorsam, bu, yalnızcasosyalist düşünceye olan inancım için veyüzden fazla uluslararası devletlertopluluğu üyesi devlet tarafından tanınmışolan DAC'nin politik ve ahlaki açıdan adilbir değerlendirmesini yapmak içindir.Bugünlerde FAC tarafından "hukuk dışı"diye adlandırılan bu cumhuriyet dönemdönem Güvenlik Konseyi toplantılarınıyöneten bir üye olmuş, bir defasında daBM genel toplantısını yönetmiştir.
DAC'nin politik ve ahlaki açıdan adil birdeğerlendirmesini bu mahkemedenbeklemiyorum. Ancak ben bu politiktiyatrodan durumu vatandaşlarımınbilgisine sunmak için yararlanıyorum.
Zaten burada hiç alışılmadık bir konumdadeğilim. Alman "hukuk devleti" şimdiyedek Karl Marks, August Bebel, KarlLiebknecht ve daha birçok sosyalistiyargılamış ve hüküm giydirmiştir. Bunuzamanında benim de bir kez sanık olarakbulunduğum 3. Reich ve WeimarCumhuriyeti'nden devralman hakim vesavcıların yönettiği mahkemeler ileyapmıştır. Alman faşizminin ve Hitlerdevletinin yıkılışından sonra, komünistlerikitleler halinde soruşturmak, işmahkemeleri yoluyla işlerinden veekmeklerinden etmek, idare mahkemeleriyoluyla onları devlet dairelerindenuzaklaştırmak veya başka bir yollasoruşturmak için FAC'nin yeni savcı vehakimler aramasına gerek yoktu. Yani50'li yıllarda Batı Almanya'dakiyoldaşlarımıza ne oluyorsa, şimdi bizede aynısı olmaktadır. Yaklaşık 130 yıldıraynı keyfilik vardır. Alman "hukuk devleti"FAC hukukun değil, tam tersine sağındevletidir.….”
“….Ülkemizde insanların doğal olmayanölümleri bizi daima üzmüştür. Duvardakiölümler bizi yalnızca insani açıdanetkilememiş, politik olarak da zararauğratmıştır. Herşeyden önce VarşovaPaktı ile NATO arasında imzalanmışbulunan karar uyarınca DAC ve FACarasındaki sınırdan izinsiz geçişlerdesilah kullanılmasının yükünü ben 1971Mayısından bu yana taşımaktayım. Bununzor bir

yük olduğunu biliyorum. İlerde, bu yüküniye üzerime aldığımı da açıklayacağım.Ama burada, davanın politik amaçlarınınyanında, hangi araçların kullanıldığınıincelemeden geçemem. Bu araçlarduvardaki ölülerdir. Geçmiş davalardaolduğu gibi bu davayı da medyanın etkisişekillendirecektir. Burada unutulan olguise, öldürülmüş DAC sınır devriyeleridir.
Biz, hepimiz, ölülerin resimlerinin nasılsevgisizce ve münasebetsizce, kabacapazarlandığını yaşadık. Böylece politikayapılmak ve kamuoyu yaratılmak istendi.Her ölü kapitalizmin bize karşı
savaşının bir parçası olarak kullanıldı.Çünkü, sosyalizme karşı ancak böylesavaşılabilirdi. Ölüler, DAC'nin vesosyalizmin insanlıktan çıkmışlığınıkanıtlarken, bugünün sefaletini ve piyasaekonomisinin kurbanlarınıgizleyeceklerdir. Bunların hepsidemokratik, hukuki, hırıstiyan, hümanistAlmanya ve Alman halkının refahı içinyapılıyor... Zavallı Almanya!...“
„…Ben DAC için yaşadım. Özellikle 1971Mayıs'ından sonra önemli sorumluluklaryüklendim. Bugün tutsağım, özelliklehastalıktan dolayı da yorgun haldeyim.Buna rağmen hayatımın sonunda yinede DAC'nin nedensiz kurulmadığıdüşüncesini taşıyorum. Sosyalizminkapitalizme göre daha mükemmel ve iyiolduğuna dair bir işaret vermiştir.Başarıya ulaşmayan bir deneydi. Amainsanlık bir deney başarıya ulaşamadığıdiye yeni bilgi arayışından ve yollardanvazgeçmedi. Şimdi yapılacak olan, deneyinneden başarıya ulaşamadığı sorusunuyanıtlamaktır. Bu durum kesinlikle bizim(bununla bütün Avrupa sosyalistülkelerinin sorumlularını kastediyorum)kaçınılabilir hatalar işlememizdenkaynaklandı. Almanya'da başarısızlığınnedeni ise karşıtlarımızın bizden dahagüçlü olmasından ve DAC vatandaşlarınınkendilerinden de kaynaklandı. DACtarihinin deneyimleri diğer reel sosyalistülkelerin deneyimleriyle birlikte halasosyalizmin yaşadığı ülkelerin milyonlarıve yarının dünyası için genel olarakyararlıdır….“
„…Bu davanın politik içeriğitoparlandığında soğuk savaşındevamından başka bir şey olmadığıgörülecektir. Bu dava FAC'nin gerçekkarakterini gizlemektedir. İddianame,tutuklama emirleri, hepsi soğuk savaşruhuyla damgalanmıştır. Mahkemekararları ile ilgili "kıyaslama" 1964'lerekadar inmektedir. Dünya o zamandanberi değişti, ancak Alman hukuku sankihâlâ II. Wilhelm dönemindeki gibi politikdavaları sürdürüyor. 1968'de yakalandığıgeçici liberal politik "zayıflığı" aşmıştırve eski anti
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komünist niteliğine kavuşmuştur. Biz"beton kafalılar"a hep "reformbeceriksizliği" yakıştırılıyor, oysa budavada "beton kafalıların kim olduğu,"reform beceriksizlerinin" kim olduğugörülmüştür. Dışarıya karşı son dereceyağcıdırlar, Gorbaçov'a Berlin kentininşeref ünvanı veriliyor, merhametleaffediliyor, bir zamanların duvarkoruyucusu övülüyor, ama içeriye karşı"Krupp çeliği kadar sert" davranılıyor.
Gorbaçov'un tek müttefiği mahkemeönüne çıkarılıyor. Gorbaçov ve ben, ikimizde dünya komünist hareketininbileşenleriydik. Belli başlı bazı konulardafarklı düşüncelerde olduğumuz bilinir.Ancak farklarımız benim o dönemdekibakışımdan kaynaklanmaktadır vebirlikteliğimizden daha azdır. Savcı beni

Goebbels'le karşılaştırmamış, ki öyleolsaydı bunu hiç affetmezdim. Ne BatıAlman Başbakanı, ne de Gorbaçov içinbu "cinayet davası" dostluklarının önündebir engeli değildir. Bunun da altınıçiziyorum….“
Honecker yoldaş sözlerini, “…Benaçıklamalarımın sonuna geldim. Elinizdengeleni ardınıza koymayın!.“ diyereknoktalamıştır.
12.Ocak 1993 tarihinde ağır hastalığındandolayı tahliye edilmek zorunda kalınanHonecker yoldaş 29. Mayıs 1994’de Şili’de,DAC’nin zamanında politik göçmenlikstatüsü tanıdığı yoldaşları arasında,sürgünde, hayata veda etti.
Honecker yoldaş’ın Türkiye Komünist

Partisi üyeleri arasında ayrı bir yeri vardır.Ağır illegalite koşullarında Honeckeryoldaş önderliğindeki Almanya SosyalistBirlik Partisi SED’nin ve DAC’nin çokönemli, maddi, manevi ve teknikdayanışmaları olmuştur.
TKP, Demokratik Alman Cumhuriyeti’ni,Sosyalist Almanya’yı, İşçiKöylü Devletiolan Almanya’yı, gösterdiği uluslararasıdayanışma nedeniyle hiç bir zamanunutmayacaktır. Partimizin GenelSekreteri İ.Bilen yoldaş ile E.Honeckeryoldaş arasındaki dostluk ve yoldaşlıkbağları, partimizin gelecek kuşaklarınaörnek oluşturacaktır. Komünist Partilerarasında Proletarya Enternasyonalizmiilkesinin önemi savaşımımızın bundansonraki aşamalarında da onurlu yerinikoruyacaktır.



AKP'nin paramiliter ...Birinci sayfadan devam
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Gerek metropollerde işçi sınıfıhareketini, gerekse de KürdistanÖzgürlük Hareketini hedef alacaklar.Provokasyonlar, suikastler, sabotajlar,bombalısilahlı saldırılar, buparamiliter organizasyonunönümüzdeki dönemde geliştireceğieylemler olacak. Ayrıca halkın arasındasivil istihbarat elemanları, ajanlararacılığı ile faaliyetlerini geliştirecekler.

Tüm bu örgütlenme AKP rejimininoluşturmakta olduğu “derin devlet”yapılanmasının bir parçasıdır. AKPrejimi içte ve dışta zayıfladıkça,

çaresizliği artıkça, kendi içindeki“koalisyon” çatırdadıkça, ona karşıtoplumsal muhalefet geliştikçe, buyeni yapılanması vasıtasıyla “kirlisavaş” senaryolarını devreye sokacak.Recep Tayyip Erdoğan, bu yapılanmayıkamuoyunun gözünden gizli olarak,Enver Altaylı, Musa Serdar Çelebi,Ramiz Ongun, İrfan Yaman, ÖkkeşŞendiller ve daha bilumum eli kanlı,ajanprovokatör faşist ile geliştiriyor.Erdoğan, “Akıncı”, “Milli Görüş”, “TürkOcakları” kökenliler ile değil, MHPkökenli, hem de onların 12 Eylül öncesiCIA ajanlarının maşası olmuş unsurlarıile bu yapılanmayı yönetiyor. “ÖzelSavaş Operasyonları” konusunda “iyieğitim” almış olan bu unsurlar,paramiliter yapılanmanın omurgasınıoluşturmaktadır. Mehmet Ağar veÇevik Bir gibi unsurların dagöstermelik olarak “içerde” olduklarına

kimse aldanmamalı. Onlar buyapılanmanın mimarlarıdır. Bu ikiliAKP rejiminin hizmetinde “içerde” degörevlerini yerine getiriyorlar. Busüreçte hem tescilli suçlarından dolayıtoplum nezdinde “aklanıp” çıkacaklar,hem de “içerde” yükümlülükleriniyerine getirmeye devam ediyorlar.
AKP rejimi zayıfladıkçasaldırganlaşacak, saldırganlaştıkça“özel savaş operasyonlarını” aşamaaşama devreye sokacaktır. Türkiye’de,senaryoları hazırlanan, rejimtarafından provoke edilen bir TürkKürd ve/veya AleviSünni çatışmasıortamı yaşanmadan Barış, Demokrasi,Emek ve Özgürlük Güçleri lehinde birrejim değişikliği olması Türkiye İşçiSınıfı Hareketi ve Kürdistan ÖzgürlükHareketinin bundan sonra birliktegeliştirecekleri stratejilere bağlıdır.

Haber, görüş ve önerileriniz için eposta adresimiz: info@tkponline.orgEderi 50 Kuruş

Ekonomi Çöküyor ...Birinci sayfadan devam
ulusalcı, milliyetçi, liberal unsurlardan arınması, AKPrejimine son verecek tek yoldur.
Türkiye Komünist Partisi, tüm bileşenleri ile bu Cephe’ninoluşturulması için üstüne düşen görevi yerine getirmektedir

ve bundan sonra da getirecektir.
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Atıl ım Sayfa 5 www.tkp‐online.org
Kardeş Partilerden
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Honecker yoldaş sözlerini, “…Benaçıklamalarımın sonuna geldim. Elinizdengeleni ardınıza koymayın!.“ diyereknoktalamıştır.
12.Ocak 1993 tarihinde ağır hastalığındandolayı tahliye edilmek zorunda kalınanHonecker yoldaş 29. Mayıs 1994’de Şili’de,DAC’nin zamanında politik göçmenlikstatüsü tanıdığı yoldaşları arasında,sürgünde, hayata veda etti.
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