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Nasıl Bir Barış?
01 Eylül Dünya Barış Günü’nü içte vedışta bölgesel savaşların azdığı birdönemde karşılıyoruz. Herkes barıştansöz ediyor. Burjuvazi de, fabrikadaki işçide, kırsaldaki köylü de, sokaktaki insanda, evdeki nine de..... herkes ama herkesbarış istediğini dile getiriyor.
Pekiyi bu mümkün mü ? Burjuvazininistediği barış ile başta işçi sınıfı olmaküzere geniş halk kesimlerinin istediğibarış acaba aynı barış mı ? Komünistlerbarış meselesine nasıl bakıyor ?
Öncelikle tespit edilmesi gereken konu,burjuvazinin savaşlar yoluyla geliştiği,zenginleştiği, burjuva devletlerin savaşlaryoluyla sınırlarını genişletiği, etki alanlarınıartırdığı ve sömürüyü artırabildiğidir.Demek ki savaşlar burjuvazinin doğasındavardır. Kapitalizmin Emperyalizmaşamasına yükselmesi ve emperyalistdevletlerin dünyaya hakim olma emeliningerçekleştirilmesinde de en temelyöntemleri savaşlardır. Buradan yolaçıkarak, biz komünistler “emperyalizmsavaş demektir” diyoruz.
Uluslararası anlamda gerçek bu iken,ulusal anlamda da burjuvazi ve onlarıntepesindeki, emperyalizm ile işbirliğiiçinde olan tekelci burjuvazi, daha fazlasömürmek, toplumsal üretimden dahafazla pay kapmak, buna karşı işçi veemekçilerin, ezilen ve baskı altında tutulanulusların muhalefetini, direnişleriniengellemek için iç savaş yöntemleriniuygular.
Demek ki savaş burjuvazinin doğasıgereğidir diyebiliriz.
O halde burjuvazinin istediği barış, dahafazla sömürmek, daha fazla ezmek, dahafazla genişlemek için istediği bir barıştır.Sınıfların uzlaşmasını hedefleyen“toplumsal bir barış”tır.
İşçi sınıfının, geniş emekçi ve köylüyığınlarının ihtiyacı olan barış ise bununtam tersi anlam içeren bir barıştır.Sömürünün, ezilmenin, yağma ve talanınolmadığı bir toplumsal bir düzendir. Onuniçin komünistler

Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa,
Türkiye Komünist Partisi

oradadır!
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Bildiri

Türkiye Komünist Partisi 92 Yaşında
Türkiye Komünist Partisi 10. Eylül 1920’de kuruldu. Türkiye’nin en eskipartisi TKP 92. savaş yılını ağır illegalite koşulları, baskı, terör ve saldırılarınaltında 10. Eylül 2012’de karşılıyor. Burjuvazi, onun güvenlik güçleri,polisi, ordusu, MİT’i, özel harekatçıları, yarı resmi paramiliter çeteleri,dağ, bayır, mahalle, sokak, işyeri, atölye, üniversite, lise, TKP’nin dirikadrolarına yönelmişler, arıyorlar da arıyorlar.
Terörle Mücadele PolisiTEM, her gözaltına aldığı devrimciye TKPhakkında sorular soruyor. Sorarken de TKP’nin kim olduğunu kendileriaçıklamak zorunda kalıyor. Kendi karıştırdıkları çorbayı süzmeyeçalışıyorlar. “Bizim aradığımız, sana sorduğumuz TKP o Beyoğlundatabelası olan TKP değil” diyorlar. O, tabela partisinin zaten onları rahatsızeden yanı yok. Onlar sadece aralarında AKP’nin, CHP’nin, MHP’nin,İP’nin olduğu kokteylin bir parçası.
Burjuvazi bunu öyle ortamlarda itiraf etmek zorunda kalıyor.
Türkiye Komünist Partisi TKP, 1920 yılında kurulduğundan beri, 2 yılayakın yarılegal faaliyet dönemi de dahil, kanı, ateşi, baskı, imha ve ihanetiiyi tanır. Daha kurulmasından 3,5 ay sonra Genel Başkanı Mustafa Suphive Merkez Komitesi üyesi 14 yoldaşımızı burjuvazi Karadeniz’in karanlıksularında boğdurarak katletti. Bu ilk sinyal 92 yıl boyunca değişmedensürdü. Ancak onlar için ne yazık ki, tüm bu uygulamalar Türkiye KomünistPartisi’ni bağrından doğduğu ve her defasında yeniden yeşerdiği, işçisınıfından koparamadı. Onun içindir ki, TKP bugün 27 il ve 60’dan fazlailçe, belde ve köyde örgütlü yapısını hem koruyor, hem de geliştiriyor.
Bu duruma gelmek kolay olmadı. 19861992 likidasyon sürecinden sonra,bu ihanetin yaralarını sarmak, tüm kadroları dağılmış, kaybolmuş, atomizeolmuş bir örgütü yeniden savaşır hale getirmek zorlu çabalar gerektirdi.20 yılı aşkın bir süreç sonucunda TKP tekrar örgütlü mücadelesiniyürütmeye uygun bir yapılanmaya ulaşabildi. 80’li yılların son çeyreğindeyayımı durdurulan Merkez Organımız ATILIM ilk defa Haziran 2011’detekrar yayımlanabildi. Bu zor ve acı günler geride kaldı. Düşmanınsaldırılarının çok daha ötesinde derin bir anlam taşıyan “içerden ihanetin”ne demek olduğunu, ona karşı nasıl savaşılması gerektiğini bu kuşakkomünistler yaşayarak öğrenmek zorunda kaldılar. Y.Demir ve İ.Bilenyoldaşların, Şefik Hüsnü, Mihri Belli, Hikmet Kıvılcımlı ve Behice Boran’ınihanetlerine karşı verdikleri sınav, çok daha büyük bir ihanet koşullarındabizlere yol gösterdi. MarksizmLeninizm’den, onun Leninci PartiÖğretisinden, İşçi Sınıfının Devrimci Stratejisinden bir milim bile tavizvermeden yeniden toparlanmak, seçilebilecek en zor ama en doğru yol idi.
İhanetin 20., partimizin kuruluşunun 92.yılında, Komünistlerin önündeönemli görevler duruyor. Geçici organları ve yapıları, kalıcı hale getirmek,yeni parti programı ve tüzüğünü onaylamak, konspirasyon ve illegaliteninkurallarından bir saç telinin kalınlığı kadar dahi uzaklaşmadan örgütleriçi ve yoldaşlar arası çalışmayı geliştirmek, yeni parti hücreleri oluşturmak....Bu sayede toplumun her alanında içinde faal olduğumuz, parti, sendika,yayın çevresi, sivil toplum örgütü, demokratik kitle örgütlerinde, fabrika,atölye, işyeri, mahalle, köy, okul ve üniversitelerde, toplumsal mücadelenin,sınıf savaşımının yükseltilmesinde önemli aşamalar Devamı 4. sayfada



Kadın sorunu, bugün Türkiye’deve Kürdistan’da kapitalist toplumunsomut bir sorunudur!
En gelişmiş kapitalist ülkelerde bilekadın sorunu çözümlenememiştir.
Kadın haklarını sadece kağıtüzerinde tanımakla kalmak, hiç birşey çözümlemez. Türkiye’de veKürdistan’da olduğu gibi.

Bugün dünyada kadının durumu,her zamankinden daha fazlagünceldir.
Bu nedenledir ki, bütün kapitalistülkelerdeki kadınların, örgütlenme,kadın sorunlarınınçözümü,demokratik haklar ve dünyabarışı için savaşıma hız verme, yeniatılımlar yapma görevi vardır.
Bir çok kapitalist ülkede bu amaçlayeni yeni kadın örgütlerikuruluyor,saflar sıklaştırılıyor.Tümbu kadın örgütlerinin eylemlerinde,ilerici,devrimci,komünist kadınlar,militanlar öncülük ediyorlar.
Sorun, Türk kadını, Kürt kadını,Çerkes kadını, Laz kadını, Arapkadını ve diğer halklarımızınkadınları için de günceldir.
Nüfüsumuzun hemen hemen yarısıkadın! Çok çalışır, çok sömürülür.Eşit işe eşit ücret alamaz. Aşağılanır,alınıp satılır, cahil bırakılır, itilipkalkılır, dövülür, katledilir. İşte busorunlar için savaş kadınlar içingünceldir. Üstüne üstlük Türkiye,ekonomik, politik, sosyalbunalımlarla dünyada başta gelenülkeler arasında!
Türk kadını, Kürt kadını, velhasıltüm halklarımızın emekçi kadınları,

bugün mutfağın demirbaş sayılantüketim maddelerini satın almaktazorlanıyor, alamıyor.Pahallılık,işsizlik en çok kadınları eziyor.Demek ki, pahallılığa karşı savaşkadınlarımız için günceldir.
Emperyalizmin, işbirlikçiburjuvazinin ve onun gericifaşisthükümetinin baskı ve terörü, aileyuvasına lök gibi çöktü. Faşistlerin,polisin gençleri tarayan kurşunlarıanaların yüreklerini de delipgeçiyor. Faşizme karşı savaşımı dagüncelleştiriyor.
Hem dağlarda, şehirlerde öldürülen,yaralanan özgürlük savaşçılarınınanaları, bacıları, karıları, hem deözgürlük savaşçılarının üzerinesürülen askerlerin ölümlerine askeranaları kan ağlıyor.
Saldırgan savaşlar, analarınlokmasını küçültüyor, holdingçipaşaların kasalarını dolduruyor.Demek ki, barışsever Türk ve Kürtkadınları için saldırganlara,Amerikan emperyalizmine, onlarıneli altındaki paşalara, gericifaşistkarması hükümete karşı savaşgünceldir.
Emekçi kadınlarımız bu güncelsavaşların içindedir! Ama üç orada,beş burada! Onun için güçsüzdür.
Bir elin nesi var? İki elin sesi var!Bu söze uymak gerek! Demek ki,örgütlenmek gerek!
Fabrikalarda, sendikalardaörgütlenmeliyiz. İlerici DevrimciKadınlar olarak, işçi kardeşlerimizlebirlikte direnmeliyiz, savaşmalıyız.
Biz İlerici Devrimci kadınlar, kentte,köyde, tarlada, fabrikada, mahalledebirleşmeliyiz. Bu bizim büyüködevimiz ve sorumluluğumuzdur.
Biz İlerici devrimci Kadınlar, emekhakkı, ücret eşitliği, kadınınhukuksal eşitliği ve sendikalhaklarımızı savunmak içinbirleşmeliyiz!
Biz İlerici Devrimci Kadınlar, kadılarımıza demokratik özgürlükler
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Kadınların Savaşı Sınıf Savaşımıdır,
Sınıf Savaşımı Kadınların Savaşıdır! Kadınların Savaşı ...
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için savaşmanın gerekliliğnianlatmalıyız. İşsizliğin, pahallılığınnedenlerini yılmadan açıklamalıyız,onları bilinçlendirmeliyiz.Kadınlarımızı devrimci savaşaçekmeliyiz.
Demokrasi, bağımsızlık ve özgürlüksavaşını yürüten işçi sınıfının savaşyolunda yürümeliyiz!
Kadının ezilmesinin erkeğindoğasından kaynaklandığını iddiaeden, sorunu cinsiyetler çatışmasınataşıyan feministler, kadınınkurtuluşuna değil, kadınları ezenkapitalizme hizmet ediyorlar, kadınınsınıfsal kurtuluşunu es geçiyorlar,kadınları sınıf savaşımındanuzaklaştırıyorlar. Kadınlarımızı buunsurlardan uzak tutmalıyız.
Sosyal miras olarak feodalizmdenkapitalizme geçen erkek egemenanlayışta erkek de mutsuz, çaresiz,cahil bırakılmış, ekonomik kıskaçarasında sıkışmıştır. Herkesin tutsakve hasta olduğu bu sınıflı kapitalisttoplumda, işçi sınıfının kurtuluşu için,dil, din, ırk, ulus ve cinsiyet ayrımıyapmaksızın birleşmek zorunludur.Çünkü, kadınlara uygulanan baskı,şiddet erkeklerin fikirlerinden değil,sınıflı toplum olmaktan doğan birsorundur ve kadınların özgürlüksavaşımı kapitalist sisteme karşı verilensavaştan ayrı tutulamaz!
Kadının erkekle aynı değerde, hattabelirli oranda önder olduğu tarihseldönemlere rağmen; erkek karşısındaeksik hak eşitliğinin, onun kölecebağımlılığının, aile ve toplum içindekidurumunun doğuştan kadınlara miraskalmadığı bir gerçektir. Doğası gereği;

analık, sevgi ve şefkat duygularıyladonanmış, ilk gizli özel mülkiyetinobjesi, evinin kadını ve anne rolübiçilen kadın; mutfağa ve çocuklarınıbeslemeye, bitmez tükenmez, verimsiz,üretkenlikten uzak, sinir bozucu,nankör ev işlerine bağlanarak, bir çeşithapis yaşamı olarak heba olmaktadır.
Bu yüzden örgütleniyoruz,örgütleneceğiz, örgütlenmeliyiz!
Biz İlerici Devrimci Kadınlar, hemkadın hakları, hem de işçi sınıfınınözgürlük mücadelesinde çifte militanbir rol üstlenerek, kadınlarınkurtuluşunun burjuva eşitlikçi feministmücadeleyle değil, sınıfların vesömürünün ortadan kaldırılmasıgerektiği inancıyla sınıfından erkekişçi kardeşleriyle birlikte sınıfları yoketme savaşında olmalıyız!
Eşit işe eşit ücret! ilkesine bağlıkalınması için savaşmalıyız!
Kadınların doğasına aykırı işlerdeçalıştırılmalarına, analık hakkının veçocuğun korunması için mücadeleetmeliyiz!
Hem evde, hem işte köle gibi ezilenkadınların ikinci sınıf yurttaş olaraktoplumdaki yaşantılarınakarşı,ekonomik özgürlüğünü alaraktoplumsal üretime katılan kadınlarınkocası, ailesi ve yakınları tarafındanvesayet altında tutulmasına, gericigeleneklere karşı ardıcıl savaşvermeliyiz!
Her sınıfsal kesimde ve meslekgruplarında olduğu görülen, kadınınnamus olarak algılandığı ve ikinci sınıfvatandaş olarak olarak toplumdaki

yaşantılarına karşı, ekonomiközgürlüğünü alarak toplumsal üretimekatılan kadınların kocası, ailesi veyakınları tarafından vesayet altındatutulmasına, gerici geleneklere karşısavaşımızı güçlendirmeliyiz!
Her sınıfsal kesimde ve meslekgruplarında olduğu görülen, kadınınnamus olarak algılandığı ve ikinci sınıfvatandaş olarak kurban edildiği erkekşiddetine,sınıf bilinci almış kadınlarındernek, sendika ve partilerde ‘’başhizmetçi’’gibi görülmesine karşı vekadınların daha çok aktifleşmesi içinmotive edilmelerine, görev almalarınaçalışmalıyız!
Gericifaşist iktidarla azgınlaşanekonomik sömürünün yanı sıra cinselbaskıyı, şiddeti ve kadın olmalarındandoğan sorunları da sınıf savaşınataşıyarak bütün kadınları mücadeleyeçağırıyoruz!
Kadınların bedensel ve ruhsalkölelikten kurtulmasının, işçi sınıfınınkurtuluşuna bağlı olduğunu hepyineliyelim!
Yolumuz işçi sınıfının savaş yoludur!
Kadınların savaşı sınıf savaşıdır! Sınıfsavaşı kadınların savaşıdır!
Kadının gerçek kurtuluşu; sadeceekonomik ve politik devrimle değil,hayatın her alanındaki toplumsaldeğişimlerin de gerçekleşeceğisosyalizmle mümkündür.

İşçi Sınıfının SAVAŞ YOLU’ndaİlerici Devrimci Kadınlar (İDK)

Gençlerden Mesaj Var …
Değerli Yoldaşlar,
Türkiye Komünist Partimizin yedekgücü olarak, 92ci kuruluş günümüzügençliğin heyecanı, ateşi ve cesaretiile kutluyoruz. TKP’miz daha nice 92yıllar ve de çok farklı koşullardayaşayacak, savaşacak, sosyalizmi inşaedecek, komünizme büyüyecek, bizgençlerin torunlarının torunlarınıngeleceklerinin güvencesi olacak. Buna

olan inancımız ile Türkiye veKürdistan’ın önemli merkezlerinde,İstanbul’da, İzmir’de, Edirne’de,Çanakkale’de, Adapazarı’nda, Bursa’da,Ankara’da, Antalya’da, Diyarbakır,Malatya, Batman, Mardin, Mersin,Erzincan ve Trabzon’da çalışıyoruz.Bundan 2 yıl önce İstanbul’da birilçede 4 kişi bir araya gelip bu çalışmayıbaşlatırken bu kadar zaman sonra busayıda Gruba sahip olacağımızı

düşünemiyorduk. Çalışmalarımızsürecinde hem kendimizi geliştiriyoruzhem de yeni genç sempatizanlarıngelişmesine katkıda bulunuyoruz.
Öğrenci gençlik ile işçi sınıfı arasındaişçi gençler köprü görevi görüyor.Yozlaşmanın, gençler arasında batıhayranlığının, alkol ve uyuşturucununher gün arttığı, gayrımeşru yollardanservetine

www.tkp‐online.org
Değerli yoldaşlar,
Partimizin 92ci kuruluş yıldönümünütüm çoşkumuz ve analık duygularımızile kutluyoruz. Partili kadınlar olarakgeçtiğimiz aylarda örgütlenmeçalışmalarımızı yeni bir düzeye çıkardık.Fabrikalarda kadın işçiler, varoşlardayoksul emekçi ve ev kadınları arasındadaha etkin çalışmalar geliştrebilmek için„İlerici Devrimci Kadınlar“ adı altındagirişimler oluşturmaya başladık. Bu ismigünlük çalışmalarda kullanmıyoruz. Buisimle yayınlanan yazıları, bildirilerikadınlara ulaştırıyoruz. Bulunduğumuzortamın verili koşullarına uygunörgütlenmeler yapıyoruz. Günler, kurslar,toplu sohbetler, eğlenceler düzenleyerekçalışmalarımızı sürdürüyor, emekçikadınların eğitim ve bilgi düzeyiniilerletmek, evlerde üretim yapmakonusunda destek vermek biçimindeçalışmalarımızı ilerletiyoruz. Buçalışmalarda lise ve yüksek okullardagruplarımızda yer alan öğrenci genç kızve kadınları önemli desteğini alıyoruz.Böylece öğrenci gençlerimiz de işçi sınıfıve emekçi kadınlar ile yakınlaşıyor.Kendileri o kesimlere mensup olsalardahi, farklı mahallelerde katıldıklarıçalışmalardan dolayı kendi bilinçdüzeyleri de yükseliyor. Bir programyaptık ve MarksçıLeninci EğitimNotlarının derslerine başladık. Buçalışmaları kadınların bilgi düzeyinegöre ayrı gruplarda yapıyoruz. Genç kızve kadınlar bu kurslara çok önem veriyorve her derse başka bir yoldaş adayımızhazırlık yaparak katılıyor, sunumyapıyor ondan sonra da tartışıyoruz.
Bütün bu faaliyetlerimizde bağlıolduğumuz parti örgütlerimizin önemlidayanışmasını alıyoruz. Böylece partiörgütlerindeki erkek yoldaşlar da kadınçalışmaları konusunda daha duyarlıoluyorlar. Parti örgütlerinde kadınyoldaşların sayısının artması, yöneticideneyler kazanmaları buçalışmalarımızın doğal sonucu olacaktır.
Partimiz TKP içinde yaşıyor, çalışıyor,öğreniyor ve gelişiyoruz. Partimizin 92.kuruluş yıldönümünde nerede bir partiörgütümüz varsa, orada bir kadınbiriminin de oluşmasını ve değişik partibirimlerinde kadın yoldaşların sayısınıartırmayı hedefliyoruz.
Dünümüz, bugünümüz, yarınımız, alınterimiz, herşeyimiz Türkiye KomünistPartisi’ne selam olsun.
İlerici Devrimci KadınlarİDK
Parti Komitesi / İstanbul



Kadın sorunu, bugün Türkiye’deve Kürdistan’da kapitalist toplumunsomut bir sorunudur!
En gelişmiş kapitalist ülkelerde bilekadın sorunu çözümlenememiştir.
Kadın haklarını sadece kağıtüzerinde tanımakla kalmak, hiç birşey çözümlemez. Türkiye’de veKürdistan’da olduğu gibi.

Bugün dünyada kadının durumu,her zamankinden daha fazlagünceldir.
Bu nedenledir ki, bütün kapitalistülkelerdeki kadınların, örgütlenme,kadın sorunlarınınçözümü,demokratik haklar ve dünyabarışı için savaşıma hız verme, yeniatılımlar yapma görevi vardır.
Bir çok kapitalist ülkede bu amaçlayeni yeni kadın örgütlerikuruluyor,saflar sıklaştırılıyor.Tümbu kadın örgütlerinin eylemlerinde,ilerici,devrimci,komünist kadınlar,militanlar öncülük ediyorlar.
Sorun, Türk kadını, Kürt kadını,Çerkes kadını, Laz kadını, Arapkadını ve diğer halklarımızınkadınları için de günceldir.
Nüfüsumuzun hemen hemen yarısıkadın! Çok çalışır, çok sömürülür.Eşit işe eşit ücret alamaz. Aşağılanır,alınıp satılır, cahil bırakılır, itilipkalkılır, dövülür, katledilir. İşte busorunlar için savaş kadınlar içingünceldir. Üstüne üstlük Türkiye,ekonomik, politik, sosyalbunalımlarla dünyada başta gelenülkeler arasında!
Türk kadını, Kürt kadını, velhasıltüm halklarımızın emekçi kadınları,

bugün mutfağın demirbaş sayılantüketim maddelerini satın almaktazorlanıyor, alamıyor.Pahallılık,işsizlik en çok kadınları eziyor.Demek ki, pahallılığa karşı savaşkadınlarımız için günceldir.
Emperyalizmin, işbirlikçiburjuvazinin ve onun gericifaşisthükümetinin baskı ve terörü, aileyuvasına lök gibi çöktü. Faşistlerin,polisin gençleri tarayan kurşunlarıanaların yüreklerini de delipgeçiyor. Faşizme karşı savaşımı dagüncelleştiriyor.
Hem dağlarda, şehirlerde öldürülen,yaralanan özgürlük savaşçılarınınanaları, bacıları, karıları, hem deözgürlük savaşçılarının üzerinesürülen askerlerin ölümlerine askeranaları kan ağlıyor.
Saldırgan savaşlar, analarınlokmasını küçültüyor, holdingçipaşaların kasalarını dolduruyor.Demek ki, barışsever Türk ve Kürtkadınları için saldırganlara,Amerikan emperyalizmine, onlarıneli altındaki paşalara, gericifaşistkarması hükümete karşı savaşgünceldir.
Emekçi kadınlarımız bu güncelsavaşların içindedir! Ama üç orada,beş burada! Onun için güçsüzdür.
Bir elin nesi var? İki elin sesi var!Bu söze uymak gerek! Demek ki,örgütlenmek gerek!
Fabrikalarda, sendikalardaörgütlenmeliyiz. İlerici DevrimciKadınlar olarak, işçi kardeşlerimizlebirlikte direnmeliyiz, savaşmalıyız.
Biz İlerici Devrimci kadınlar, kentte,köyde, tarlada, fabrikada, mahalledebirleşmeliyiz. Bu bizim büyüködevimiz ve sorumluluğumuzdur.
Biz İlerici devrimci Kadınlar, emekhakkı, ücret eşitliği, kadınınhukuksal eşitliği ve sendikalhaklarımızı savunmak içinbirleşmeliyiz!
Biz İlerici Devrimci Kadınlar, kadılarımıza demokratik özgürlükler

Kadınların Savaşı Sınıf Savaşımıdır,
Sınıf Savaşımı Kadınların Savaşıdır! Kadınların Savaşı ...

İkinci sayfadan devam
için savaşmanın gerekliliğnianlatmalıyız. İşsizliğin, pahallılığınnedenlerini yılmadan açıklamalıyız,onları bilinçlendirmeliyiz.Kadınlarımızı devrimci savaşaçekmeliyiz.
Demokrasi, bağımsızlık ve özgürlüksavaşını yürüten işçi sınıfının savaşyolunda yürümeliyiz!
Kadının ezilmesinin erkeğindoğasından kaynaklandığını iddiaeden, sorunu cinsiyetler çatışmasınataşıyan feministler, kadınınkurtuluşuna değil, kadınları ezenkapitalizme hizmet ediyorlar, kadınınsınıfsal kurtuluşunu es geçiyorlar,kadınları sınıf savaşımındanuzaklaştırıyorlar. Kadınlarımızı buunsurlardan uzak tutmalıyız.
Sosyal miras olarak feodalizmdenkapitalizme geçen erkek egemenanlayışta erkek de mutsuz, çaresiz,cahil bırakılmış, ekonomik kıskaçarasında sıkışmıştır. Herkesin tutsakve hasta olduğu bu sınıflı kapitalisttoplumda, işçi sınıfının kurtuluşu için,dil, din, ırk, ulus ve cinsiyet ayrımıyapmaksızın birleşmek zorunludur.Çünkü, kadınlara uygulanan baskı,şiddet erkeklerin fikirlerinden değil,sınıflı toplum olmaktan doğan birsorundur ve kadınların özgürlüksavaşımı kapitalist sisteme karşı verilensavaştan ayrı tutulamaz!
Kadının erkekle aynı değerde, hattabelirli oranda önder olduğu tarihseldönemlere rağmen; erkek karşısındaeksik hak eşitliğinin, onun kölecebağımlılığının, aile ve toplum içindekidurumunun doğuştan kadınlara miraskalmadığı bir gerçektir. Doğası gereği;

analık, sevgi ve şefkat duygularıyladonanmış, ilk gizli özel mülkiyetinobjesi, evinin kadını ve anne rolübiçilen kadın; mutfağa ve çocuklarınıbeslemeye, bitmez tükenmez, verimsiz,üretkenlikten uzak, sinir bozucu,nankör ev işlerine bağlanarak, bir çeşithapis yaşamı olarak heba olmaktadır.
Bu yüzden örgütleniyoruz,örgütleneceğiz, örgütlenmeliyiz!
Biz İlerici Devrimci Kadınlar, hemkadın hakları, hem de işçi sınıfınınözgürlük mücadelesinde çifte militanbir rol üstlenerek, kadınlarınkurtuluşunun burjuva eşitlikçi feministmücadeleyle değil, sınıfların vesömürünün ortadan kaldırılmasıgerektiği inancıyla sınıfından erkekişçi kardeşleriyle birlikte sınıfları yoketme savaşında olmalıyız!
Eşit işe eşit ücret! ilkesine bağlıkalınması için savaşmalıyız!
Kadınların doğasına aykırı işlerdeçalıştırılmalarına, analık hakkının veçocuğun korunması için mücadeleetmeliyiz!
Hem evde, hem işte köle gibi ezilenkadınların ikinci sınıf yurttaş olaraktoplumdaki yaşantılarınakarşı,ekonomik özgürlüğünü alaraktoplumsal üretime katılan kadınlarınkocası, ailesi ve yakınları tarafındanvesayet altında tutulmasına, gericigeleneklere karşı ardıcıl savaşvermeliyiz!
Her sınıfsal kesimde ve meslekgruplarında olduğu görülen, kadınınnamus olarak algılandığı ve ikinci sınıfvatandaş olarak olarak toplumdaki

yaşantılarına karşı, ekonomiközgürlüğünü alarak toplumsal üretimekatılan kadınların kocası, ailesi veyakınları tarafından vesayet altındatutulmasına, gerici geleneklere karşısavaşımızı güçlendirmeliyiz!
Her sınıfsal kesimde ve meslekgruplarında olduğu görülen, kadınınnamus olarak algılandığı ve ikinci sınıfvatandaş olarak kurban edildiği erkekşiddetine,sınıf bilinci almış kadınlarındernek, sendika ve partilerde ‘’başhizmetçi’’gibi görülmesine karşı vekadınların daha çok aktifleşmesi içinmotive edilmelerine, görev almalarınaçalışmalıyız!
Gericifaşist iktidarla azgınlaşanekonomik sömürünün yanı sıra cinselbaskıyı, şiddeti ve kadın olmalarındandoğan sorunları da sınıf savaşınataşıyarak bütün kadınları mücadeleyeçağırıyoruz!
Kadınların bedensel ve ruhsalkölelikten kurtulmasının, işçi sınıfınınkurtuluşuna bağlı olduğunu hepyineliyelim!
Yolumuz işçi sınıfının savaş yoludur!
Kadınların savaşı sınıf savaşıdır! Sınıfsavaşı kadınların savaşıdır!
Kadının gerçek kurtuluşu; sadeceekonomik ve politik devrimle değil,hayatın her alanındaki toplumsaldeğişimlerin de gerçekleşeceğisosyalizmle mümkündür.

İşçi Sınıfının SAVAŞ YOLU’ndaİlerici Devrimci Kadınlar (İDK)

Gençlerden Mesaj Var …
Değerli Yoldaşlar,
Türkiye Komünist Partimizin yedekgücü olarak, 92ci kuruluş günümüzügençliğin heyecanı, ateşi ve cesaretiile kutluyoruz. TKP’miz daha nice 92yıllar ve de çok farklı koşullardayaşayacak, savaşacak, sosyalizmi inşaedecek, komünizme büyüyecek, bizgençlerin torunlarının torunlarınıngeleceklerinin güvencesi olacak. Buna

olan inancımız ile Türkiye veKürdistan’ın önemli merkezlerinde,İstanbul’da, İzmir’de, Edirne’de,Çanakkale’de, Adapazarı’nda, Bursa’da,Ankara’da, Antalya’da, Diyarbakır,Malatya, Batman, Mardin, Mersin,Erzincan ve Trabzon’da çalışıyoruz.Bundan 2 yıl önce İstanbul’da birilçede 4 kişi bir araya gelip bu çalışmayıbaşlatırken bu kadar zaman sonra busayıda Gruba sahip olacağımızı

düşünemiyorduk. Çalışmalarımızsürecinde hem kendimizi geliştiriyoruzhem de yeni genç sempatizanlarıngelişmesine katkıda bulunuyoruz.
Öğrenci gençlik ile işçi sınıfı arasındaişçi gençler köprü görevi görüyor.Yozlaşmanın, gençler arasında batıhayranlığının, alkol ve uyuşturucununher gün arttığı, gayrımeşru yollardanservetine
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Devamı 4. sayfada



Nasıl Bir Barış?Birinci sayfadan devam
“savaşsız ve sömürüsüz bir dünya” belgisini öne alırlar.İşçi sınıfının, emekçilerin, yoksul köylülerin ve genişhalk yığınlarının istediği barış budur. Bu da doğası gereği,sömürüye karşı en fazla mücadele potansiyeli taşıyanişçi sınıfının öncülüğünde yürütülecek bir mücadeledir.
Dolayısıyla, Erdoğan’ın, Arınç’ın, Çelik’in, Davutoğlu’nunve binlerce benzerinin “barış” lafı ile bizim uğrundamücadele ettiğimiz, kan dökmek ve can vermek zorundakaldığımız barış aynı barış değildir. Türkiye, Kürdistanve Suriye’ye bunların barış getirmesi mümkün değildir.Onlar ancak daha fazla sömürmek, ezmek ve zenginleşmekiçin kimsenin onlara karşı çıkmamasının adını kendilerinegöre “barış” olarak koyabilirler.
Herkesin barıştan söz ettiği bir dönemde “emperyalizmsavaş”, “sosyalizm barış” demektir gerçeğinin altını birkez daha çizme zorunluluğunu hissettik.
Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için daha nice 1 Eylüllere!

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

Kardeş Partilerden

Ağustos sayımızda Demokratik AlmanCumhuriyeti eski Devlet KonseyiBaşkanı ve Almanya Sosyalist BirlikPartisiSED Genel Sekreteri ErichHonecker yoldaş’ın 100. Yaş gününedeniyle 1993 yılında intikamcıFederal Alman Mahkemesi karşısındayaptığı konuşmadan bölümleri deiçeren bir yazı yayınlamıştık.Redaksiyonumuz, bu sayınınhazırlıklarını yaparken kardeş partive komünist basından haberleritararken önemli ve bir o kadar da bizisevindiren bir haber ile karşılaştı.
İşte, Erich Honecker’in ölümünden18 yıl sonra, onun kuruculuğunuyaptığı, dönemin Özgür AlmanGençliğiFDJ’un merkez yayın organı,günümüzün ise bir kooperatiförgütlenmesi ile komünistlertarafından günlük olarak yayınlanmayadevam eden “junge Welt” gazetesindensöz ediyoruz.
“junge Welt” türkçede GENÇ DÜNYAanlamına geliyor. Federal Almanya’nınen yüksek tirajlı sol yayını. Devrimci,Sosyalist ve Komünistlerden oluşanbir yazı kurulu ve emekçi yapısınasahip. Geçen yıl adını BerlinDuvarı’nın inşasının yıldönümünde,Berlin Duvarı inşa edildiği zamanBrandenburg kapısında nöbet tutan“Betriebskampfgruppen” yani, “İşletmeMücadele Brigadaları” mensuplarının,veya genel geçer tanımı ile “işçimilislerinin” Kalaşnikov silahlarlaçekilmiş fotoğraflarını kapak yapıp“Danke” yani “Teşekkür Ederiz”

manşeti atmış. Antikomünistpropogandanın bu kadar yaygınolduğu ve Demokratik AlmanCumhuriyeti konusunda hassasiyetinçok yüksek olduğu, Federal

Almanya’da oluyor bu olay. Tabii kiortalık ayağa kalkmış. Bir sene sonrabu yıl da Küba’nin devrimci önderiFidel Castro’nun 86. yaş günümünasebetiyle yine “Danke” manşetiile çıkmışlar.
• Küba’nın Amerikan emperyalizmininsultasından kurtardığı için,
• Küba’da ücretsiz eğitim ve sağlıkhizmetleri için,
• Küba’nın başka ülkelerle koşulsuzve mükemmel dayanışması için,
• Angola ve Kongo’da KurtuluşHareketlerinin askersel olarakdesteklenmesi için,
• Güney Afrika’da ırkçılığa karşımücadleye verdiği destek için,
• Dünyadaki tüm ilerici güçlere örnekolduğu için,
TEŞEKKÜRLER KUMANDAN !

Kapağa da Fidel Castro yoldaşınfotoğrafını tam sayfa basmışlar.
Tabii yine ortalık ayağa kalkmış. Antikomünizm had safhaya yükselmiş.Ama bu arada gazetenin bu sayedeokuyucu sayısı da gittikçe artmış.Daha önce büyük ekonomik sıkıntılaryaşayan yayın konsolide olmuş.
Bu sefer Ağustos ayında, en hassaskonuda Erich Honecker konusunda,ortalık karışmış. Bugüne kadar ErichHonecker ile ilgili tek baskıda en fazlafotoğrafını yayınlama rekoru “WeltKompakt” adlı tekelci sermayeningazetesindeymiş. Demokratik AlmanCumhuriyeti, Federal Almanyatarafından ilhak edilene kadar birdefada 43 fotoğrafını yayınlayan SEDMerkez Organı “Neues Deutschland”

gazetesinin rekorunu kırmış. Tabii ki“Welt Kompakt” fotoğraflarıyayınlarken antikomünist birkampanya çerçevesinde yayınlamış.“Welt Kompakt” Hürriyet gazetesininde bir kısım hisselerini elinde tutan“Bild” adlı gerici bulvar gazetesiniçıkaran Axel Springer Yayınevinin birgazetesi. Axel Springer Yayınevi deFederal Almanya’nın DemokratikAlman Cunhuriyetine karşı antikomünist kampanyalarını yürütentekelci sermayenin en gerici, ensaldırgan kesiminin yayınevi.
“junge Welt” Erich Honecker yoldaşın100. doğum gününde bu rekorları altetmiş ve Honecker yoldaşın 100 adetfotoğrafını yayınlamış. Tiraj bir andafırlamış ve 24 saat için dahi olsaFederal Almanya’nın en yüksek tirajlıgazetesi “Bild” gazetesinin tirajınıaşmış.Bu da yetmezmiş gibi 1972yılında “AlmanSovyet DostlukKomitesinin” 25. kuruluş yıldönümüiçin yayınlanan bir posta pulu ile ilgilikampanya başlatmış. Alman Postaİdaresinin şubelerinde çocuklarayönelik yürütülen “kendi pulunukendin geliştir” kampanyasıçerçevesinde, postahanelerden 1972yılında yayınlanan ve üzerinde Brejnevve Honecker yoldaşların fotoğrafı olan

pulu, kendisi yeniden çizerek ve ogeliştirdiği pulu yapıştırarak “jungeWelt” gazetesine gönderilecekmektuplar arasında ilk 3 göndericiye100 Euro değerinde kitap hediye çekiarmağan edeceklerini açıklamışlar.Bunun sonucunda binlerce çocukHonecker yoldaşın 100. doğumgününde bu eyleme katılmış. “jungeWelt” gazetesinin böyle bir etkinlikdüzenlemesi Alman burjuvazisinideliye çevirmiş ama ne çare. Tutsakettikleri, hakkında söylenmedik sözbırakmadıkları, antikomünist,intikamcı kampanyaların muhatabıHonecker yoldaş 100. doğum günündekendisine yaraşır bir şekilde anılmışoldu.

Türkiye Komünist Partisi 92 ...Birinci sayfadan devam
kaydedeceğiz. Kuşkusuz ki, düşman uyumuyor, ancakörgüt gizli olduğu kadar politika da açık yapılmakzorunda. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız,günlük pratikte hiç bir zaman rahat hareketetmeyeceğiz, rehavete kapılıp, etrafımızdaki ışıklıhavanın etkisinde kalarak kurallarımızdan tavizvermeyeceğiz.
Unutmayalım ki, Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi veKürdistan Özgürlük Hareketi’nin güçlü ve organizebir Türkiye Komünist Partisi’ne her zamankindendaha fazla ihtiyacı var.
TKP, bir kadro ve savaş örgütü olarak AKP rejimininalternatifi olan bu büyük muhalefet hareketinin birbileşenidir. Hiç bir ayrıcalık talep etmeden, sınıfımızınbize yüklediği sorumluluk ile bu güçlü muhalefetcephesini daha da geliştirmek ve antiemperyalisthalk devrimi hedefini birlikte gerçekleştirmekönümüzde güncel ve somut görevdir. 92. yaş günümüzübu bilinç ve inançla karşılıyoruz.
Yaşasın Türkiye ve Kürdistan işçi sınıfının, diğeruluslardan işçilerin mücadele birliği!
Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!
Yaşasın MarksizmLeninizm!
Yaşasın Türkiye Komünist Partisi!
Türkiye Komünist Partisi
01 Eylül 2012
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Gençlerden Mesaj Var ...Üçüncü sayfadan devam

servet katan ailelerin çocuklarınındiğer gençleri her alanda ezmeyeçalıştığı bir ortamda, işverenlerin,devletin baskılarına karşı bugençlerin tek güvencesi bizleriz.
İlerici Devrimci Gençlik, TürkiyeKomünist Partisi’nin yedek gücü,„Bilenci Komsomol“’un döl yatağıdır.Bilenci Komsomol, İlerici DevrimciGençlik Gruplarından, TürkiyeKomünist Partisi de BilenciKomsomol’dan beslenmektedir.„Lenin, Parti, Komsomol!“ şiarınınyaşam bulduğu süreç bu süreçtir.Partimize karşı böyle bir görev, birsorumluluk yüklendiğimiz için gururluyuz, onurluyuz.

Büyük Ekim Devriminin, dünya proletaryası ve komünisthareketinin önderi, ölümsüz Lenin, „…Gençlik, öğrencigençlik, köylü gençlik ve özellikle işçi gençlik savaşımınsonucunu belirleyecektir…“ der. Bu kadar önemli rolüolan gençlik hareketi kendi kendine gelişmiyor. Türkiye,gençler açısından da bir uluslar mozaiğidir. Türk, Kürt,Laz, Abhaz, Çerkez, Ermeni, Rum, Boşnak, Arnavut vevarolan tüm ulusların temsilcisi gençler, beraberindegetirdikleri, kararlı, ateşli, inatçı, hırçın, direngen, akıllı,zeki, soğukkanlı, heyecanlı, gibi ulusal özellikleriniharmanlayarak işçi sınıfının savaş yolunda ilerliyor.Özellikle sıcak savaş ve çatışmanın güncel olduğu Kürdistangençliği ile dayanışma, maddi, manevi, teknik destek,gençlik gruplarımızın ayrıca önem verdiği bir olgudur.Üniversitelerden, iş yerlerden mümkün olduğu kadartıbbi malzeme ve ilaç toplama konusunda çalışmalarsürüyor.
Komünist Gençler her türlü savaşım biçimine hazır,MarksistLeninist bilimsel donanımı olan, gözünübudaktan sakınmayan bir kuşak olarak göreve hazır vehergün yeniden hazır olarak Partimiz TKP’mizinemrindedir. Bize olan güveninizi boşa çıkarmayacağız.
Yaşasın Türkiye Komünist Partisi !
Gençliğin Yolu İşçi Sınıfının Savaş Yoludur !
İlerici Devrimci GençlikİDG
Koordinasyon Komitesi
Eylül 2012

Almanya’da Bir Hayalet Dolaşıyor!



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

Kardeş Partilerden

Ağustos sayımızda Demokratik AlmanCumhuriyeti eski Devlet KonseyiBaşkanı ve Almanya Sosyalist BirlikPartisiSED Genel Sekreteri ErichHonecker yoldaş’ın 100. Yaş gününedeniyle 1993 yılında intikamcıFederal Alman Mahkemesi karşısındayaptığı konuşmadan bölümleri deiçeren bir yazı yayınlamıştık.Redaksiyonumuz, bu sayınınhazırlıklarını yaparken kardeş partive komünist basından haberleritararken önemli ve bir o kadar da bizisevindiren bir haber ile karşılaştı.
İşte, Erich Honecker’in ölümünden18 yıl sonra, onun kuruculuğunuyaptığı, dönemin Özgür AlmanGençliğiFDJ’un merkez yayın organı,günümüzün ise bir kooperatiförgütlenmesi ile komünistlertarafından günlük olarak yayınlanmayadevam eden “junge Welt” gazetesindensöz ediyoruz.
“junge Welt” türkçede GENÇ DÜNYAanlamına geliyor. Federal Almanya’nınen yüksek tirajlı sol yayını. Devrimci,Sosyalist ve Komünistlerden oluşanbir yazı kurulu ve emekçi yapısınasahip. Geçen yıl adını BerlinDuvarı’nın inşasının yıldönümünde,Berlin Duvarı inşa edildiği zamanBrandenburg kapısında nöbet tutan“Betriebskampfgruppen” yani, “İşletmeMücadele Brigadaları” mensuplarının,veya genel geçer tanımı ile “işçimilislerinin” Kalaşnikov silahlarlaçekilmiş fotoğraflarını kapak yapıp“Danke” yani “Teşekkür Ederiz”

manşeti atmış. Antikomünistpropogandanın bu kadar yaygınolduğu ve Demokratik AlmanCumhuriyeti konusunda hassasiyetinçok yüksek olduğu, Federal

Almanya’da oluyor bu olay. Tabii kiortalık ayağa kalkmış. Bir sene sonrabu yıl da Küba’nin devrimci önderiFidel Castro’nun 86. yaş günümünasebetiyle yine “Danke” manşetiile çıkmışlar.
• Küba’nın Amerikan emperyalizmininsultasından kurtardığı için,
• Küba’da ücretsiz eğitim ve sağlıkhizmetleri için,
• Küba’nın başka ülkelerle koşulsuzve mükemmel dayanışması için,
• Angola ve Kongo’da KurtuluşHareketlerinin askersel olarakdesteklenmesi için,
• Güney Afrika’da ırkçılığa karşımücadleye verdiği destek için,
• Dünyadaki tüm ilerici güçlere örnekolduğu için,
TEŞEKKÜRLER KUMANDAN !

Kapağa da Fidel Castro yoldaşınfotoğrafını tam sayfa basmışlar.
Tabii yine ortalık ayağa kalkmış. Antikomünizm had safhaya yükselmiş.Ama bu arada gazetenin bu sayedeokuyucu sayısı da gittikçe artmış.Daha önce büyük ekonomik sıkıntılaryaşayan yayın konsolide olmuş.
Bu sefer Ağustos ayında, en hassaskonuda Erich Honecker konusunda,ortalık karışmış. Bugüne kadar ErichHonecker ile ilgili tek baskıda en fazlafotoğrafını yayınlama rekoru “WeltKompakt” adlı tekelci sermayeningazetesindeymiş. Demokratik AlmanCumhuriyeti, Federal Almanyatarafından ilhak edilene kadar birdefada 43 fotoğrafını yayınlayan SEDMerkez Organı “Neues Deutschland”

gazetesinin rekorunu kırmış. Tabii ki“Welt Kompakt” fotoğraflarıyayınlarken antikomünist birkampanya çerçevesinde yayınlamış.“Welt Kompakt” Hürriyet gazetesininde bir kısım hisselerini elinde tutan“Bild” adlı gerici bulvar gazetesiniçıkaran Axel Springer Yayınevinin birgazetesi. Axel Springer Yayınevi deFederal Almanya’nın DemokratikAlman Cunhuriyetine karşı antikomünist kampanyalarını yürütentekelci sermayenin en gerici, ensaldırgan kesiminin yayınevi.
“junge Welt” Erich Honecker yoldaşın100. doğum gününde bu rekorları altetmiş ve Honecker yoldaşın 100 adetfotoğrafını yayınlamış. Tiraj bir andafırlamış ve 24 saat için dahi olsaFederal Almanya’nın en yüksek tirajlıgazetesi “Bild” gazetesinin tirajınıaşmış.Bu da yetmezmiş gibi 1972yılında “AlmanSovyet DostlukKomitesinin” 25. kuruluş yıldönümüiçin yayınlanan bir posta pulu ile ilgilikampanya başlatmış. Alman Postaİdaresinin şubelerinde çocuklarayönelik yürütülen “kendi pulunukendin geliştir” kampanyasıçerçevesinde, postahanelerden 1972yılında yayınlanan ve üzerinde Brejnevve Honecker yoldaşların fotoğrafı olan

pulu, kendisi yeniden çizerek ve ogeliştirdiği pulu yapıştırarak “jungeWelt” gazetesine gönderilecekmektuplar arasında ilk 3 göndericiye100 Euro değerinde kitap hediye çekiarmağan edeceklerini açıklamışlar.Bunun sonucunda binlerce çocukHonecker yoldaşın 100. doğumgününde bu eyleme katılmış. “jungeWelt” gazetesinin böyle bir etkinlikdüzenlemesi Alman burjuvazisinideliye çevirmiş ama ne çare. Tutsakettikleri, hakkında söylenmedik sözbırakmadıkları, antikomünist,intikamcı kampanyaların muhatabıHonecker yoldaş 100. doğum günündekendisine yaraşır bir şekilde anılmışoldu.
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Gençlerden Mesaj Var ...Üçüncü sayfadan devam

servet katan ailelerin çocuklarınındiğer gençleri her alanda ezmeyeçalıştığı bir ortamda, işverenlerin,devletin baskılarına karşı bugençlerin tek güvencesi bizleriz.
İlerici Devrimci Gençlik, TürkiyeKomünist Partisi’nin yedek gücü,„Bilenci Komsomol“’un döl yatağıdır.Bilenci Komsomol, İlerici DevrimciGençlik Gruplarından, TürkiyeKomünist Partisi de BilenciKomsomol’dan beslenmektedir.„Lenin, Parti, Komsomol!“ şiarınınyaşam bulduğu süreç bu süreçtir.Partimize karşı böyle bir görev, birsorumluluk yüklendiğimiz için gururluyuz, onurluyuz.

Büyük Ekim Devriminin, dünya proletaryası ve komünisthareketinin önderi, ölümsüz Lenin, „…Gençlik, öğrencigençlik, köylü gençlik ve özellikle işçi gençlik savaşımınsonucunu belirleyecektir…“ der. Bu kadar önemli rolüolan gençlik hareketi kendi kendine gelişmiyor. Türkiye,gençler açısından da bir uluslar mozaiğidir. Türk, Kürt,Laz, Abhaz, Çerkez, Ermeni, Rum, Boşnak, Arnavut vevarolan tüm ulusların temsilcisi gençler, beraberindegetirdikleri, kararlı, ateşli, inatçı, hırçın, direngen, akıllı,zeki, soğukkanlı, heyecanlı, gibi ulusal özellikleriniharmanlayarak işçi sınıfının savaş yolunda ilerliyor.Özellikle sıcak savaş ve çatışmanın güncel olduğu Kürdistangençliği ile dayanışma, maddi, manevi, teknik destek,gençlik gruplarımızın ayrıca önem verdiği bir olgudur.Üniversitelerden, iş yerlerden mümkün olduğu kadartıbbi malzeme ve ilaç toplama konusunda çalışmalarsürüyor.
Komünist Gençler her türlü savaşım biçimine hazır,MarksistLeninist bilimsel donanımı olan, gözünübudaktan sakınmayan bir kuşak olarak göreve hazır vehergün yeniden hazır olarak Partimiz TKP’mizinemrindedir. Bize olan güveninizi boşa çıkarmayacağız.
Yaşasın Türkiye Komünist Partisi !
Gençliğin Yolu İşçi Sınıfının Savaş Yoludur !
İlerici Devrimci GençlikİDG
Koordinasyon Komitesi
Eylül 2012

Almanya’da Bir Hayalet Dolaşıyor!
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