1 Mayýs iþçilerin birlik
mücadele ve dayanýþma
günü!
1 Mayýsta iþçilerin
ezilenlerin düþmaný
AKPye karþý duralým!
1 Mayýsta DTP ile omuz
omuza dayanýþmayý
büyütelim!

AY L I K K O M Ü N Ý S T G A Z E T E

F Ý YAT I : 0 . 5 0 T L ( K D V D A H Ý L )

2009

M AY I S

ÖZEL

S AY I : 6

YAÞASIN 1 MAYIS!BIJÝ YEK
GULAN!

AKPnin Saldýrýlarýna Karþý CHPden Medet Umma

DTP ile Omuz Omuza Saf Tut
1 Mayýsa AKPnin saldýrýlarý
eþliðinde giriyoruz. Yerel seçimlerden
yenik çýkan AKP, yenilginin verdiði
hýnçla emekçilerin, ezilenlerin üzerine
daha kapsamlý, daha pervasýz bir þekilde
yürümektedir.

karþýlýksýz borç vermemektedir. Bu
borcun karþýlýðý emekçilerin tüm sosyal
güvencelerinin ortadan kaldýrýlmasýdýr.
Saðlýkta sigortalýya hastane kapýlarýnýn
kapanmasýdýr. Eðitimde parasý olmayanýn
okuma hakkýndan mahrum kalmasýdýr.

Krizin yükünü sýrtýmýza yýkan
AKPdir. Kriz teðet geçecek yalanýyla
sorumluluktan kaçan AKP þimdi de her
söze krizden çýkmak için diye baþlýyor.
Dün yoksulluðumuzla alay eden AKP
þimdi patronlarý kurtarmak için
sýrtýmýzdaki yükü aðýrlaþtýrma gayretinde.

AKP her türlü demokratik hak ve
özgürlüðe karþý. Devlet güdümünde
Kürtçe TV ile göz boyamaya kalkýþan
AKP Ahmet Türkün meclisteki Kürtçe
konuþmasýný sansürleyen, çocuk
bayramýnda yürüyen Kürt çocuklarýnýn
kafasýný dipçikle daðýtan polisleri
görmezden gelmekle kalmayýp
cesaretlendirip destekliyor. Ayný AKP
þimdi de DTPyi polis operasyonlarýyla
sindirmek istiyor.

AKP iþsizler ordusunu daha da
büyütmek istiyor. Patronlarý
kurtarmanýn ilk þartý iþyerlerinde
patronlarýn krizi bahane ederek iþçi
çýkarmalarýna onay vermek. Birçok
iþyerinde kar oranlarýný artýrmak için
binlerce kiþi iþten çýkarýlýyor. Geçtiðimiz
seneyle karþýlaþtýrýldýðýnda, sanayide
yaklaþýk 316 bin emekçi iþini kaybetti.
Geçen sene yüzde 11.6 olan iþsizlik
oraný bu sene yüzde 15.5e dayandý.
Tabi bunlar sadece resmi rakamlar.
Kayýtsýz, atölyelerde çalýþan ve iþini
kaybeden binlerce emekçi de cabasý.
Ýþten çýkarmalar arttýkça, iþsizlik
korkusunu büyüterek patronlarýn
ücretleri düþürmeleri kolaylaþýyor. Hatta
ücret ne kelime iþsiz kalýrsýnýz ha
diyerek bizi aylarca ücret vermeden
çalýþtýrýyorlar.
AKP sendikalýya, sigortalýya
düþman. AKP Krizdeyiz sendikalarýn
taleplerini karþýlayamýyoruz diyen
patronlarýn yanýnda. Bu yüzden
metalden tekstile tüm iþ kollarýnda
sendikalarý hedef tahtasýna koyuyor.
Sendikasýzlaþtýrma giriþimlerini
destekliyor. Bizi sigortasýz çalýþtýrarak
maliyeti düþürmek isteyen patronlara
göz yumuyor.
AKP iþ cinayetlerini daha da
çoðaltmak istiyor. Davutpaþadaki
katliam AKP hükümeti zamanýnda
gerçekleþti. Tuzla tersanelerindeki iþ
cinayetleri AKP döneminde çoðaldý.
Ýþçiler ölürken adeta nispet yaparcasýna
patronlara madalya verildi. Bugün de
krizle baþ etmek için, kar hýrsýyla en
basit güvenlik kurallarýný hiçe sayan
patronlarý Ýþçiler ölmüþ kimin
umurunda yeter ki üretim durmasýn
diyerek teþvik ediyor.
AKP saðlýk ve öðrenim hakkýna
karþý. Seçim öncesinde burnundan kýl
aldýrmayan AKPnin yerel seçimlerin
ardýndan yaptýðý ilk iþ uluslararasý para
babalarýnýn örgütü olan ÝMF ile anlaþmak
olmuþtur. ÝMF elbette AKP hükümetine

AKP karþýsýnda CHPden medet
umulmaz. Yerel seçimlerde ummadýðý
bir þekilde oylarýný arttýrdý diye CHPnin
AKPyi durdurabileceðini ya da
geriletebileceðini düþünmek yanlýþlarýn
en büyüðü olur. Tuzlada, Davutpaþada
iþçiler ölürken, iþsizlik oraný yüzde
yirmilere gelirken, Bursada, Ýzmitte,
Denizlide, Ýstanbulda, Ýzmirde binlerce
iþçi topluca iþten çýkarýlýrken mecliste
seyirci, meydanlarda sessiz kalan
CHPdir. AKP Kürtlerin üstüne bomba
yaðdýrýrken onu yeterince sert olmadýðý
için eleþtiren ayný CHPdir. Engin
Çeberleri iþkencede katleden AKP ise,
bu konuda kýlýný kýpýrdatmayan yine
CHPdir. Ayný CHP þimdi de kendi
güdümündeki sendika bürokratlarý eliyle
Birleþik ve Kitlesel bir 1 Mayýs mitinginin
önünü kesmek için uðraþmaktadýr
AKPnin öncelikli hedefi ezilenler
ve emekçiler cephesidir. AKP de bu
durumun bilincinde olduðundan
öncelikli hedef olarak CHPyi görmüyor.
Emekçiler ve ezilenler cephesine
saldýrýyor. Odaðýnda DTPnin bulunduðu
hareketi tecrit etmeye, daraltmaya,
zayýflatmaya çalýþýyor.
Seçim sonrasý demokratik haklara
ve özgürlüklere ilk saldýrý DTP
operasyonu oldu. 14 Nisan sabahý
düzen güçleri Demokratik Toplum
Partisine yönelik saldýrý düzenledi. 13
ilde 50yi aþkýn DTPli düzmece
iddianamelerle gözaltýna alýndý. AKPnin
baþlattýðý bu saldýrma ve sindirme
kampanyasý hala sürüyor.
Söz konusu saldýrý DTPye yönelik
ilk saldýrý deðil. DTP ve önceli olan
partiler yýllardýr devletin hedef
tahtasýndadýr. Yýllardýr yöneticileri,
üyeleri, destekçileri faili meçhul
cinayetlerle, iþkencelerle,
soruþturmalarla, göz altýlarla sindirilmeye

çalýþýlan, binalarý sürekli basýlan bir
partiye yapýlan saldýrýlardan söz
ediyoruz. Leyla Zananýn on yýl hapis
yattýðý, 2001de HADEP Silopi Ýlçe
Baþkaný Serdar Tanýþ ve ilçe yöneticisi
Ebubekir Denizin çaðrýldýklarý Silopi
Merkez Jandarma Karakoluna gittikten
sonra bir daha kendilerinden haber
alýnamadýðý bir durumda söz konusu
saldýrýlar bizleri þaþýrtmýyor.

Saldýrýnýn yerel seçimler sonra
olmasý tesadüf deðil. Yerel seçimlerde
gerileyen AKP hükümeti, seçimlerde en
büyük silleyi bir türlü ele geçiremediði
coðrafyada DTPden yemiþtir. 2007
Genel Seçimlerinden sonra DTP bu
coðrafyada AKPyi % 14 geriletebilmiþtir.
DTPye 13 ilde yürütülen operasyonlar
iþte bu sillenin yarattýðý hazýmsýzlýðýn
ve endiþenin ürünüdür.
AKP DTPye saldýrýrken endiþelidir.
Endiþelerinin nedeni yenildikleri
coðrafyadaki yenilgilerinin derinleþmesi,
Kürt sorununa iliþkin uygulamaya
çalýþtýklarý gerici çözümün tümüyle
hüsrana uðrayacaðýnýn belli olmasýdýr.
Endiþelerinin nedeni Diyarbakýrda,
Vanda, Siirtte yedikleri silleyi ezilenler
ve emekçilerin bir de Ýstanbulda,
Ýzmirde, Bursada, Ankarada atmasýdýr.
Endiþelerinin nedeni iþçi ve ezilenlerin
DTP ile omuz omuza AKPyi geriletmek
için alanlara çýkmasý, söz almasý,
mücadele etmesidir.
Bugün 1 Mayýsta temel görev DTP
ile omuz omuza durmaktýr. DTPye
yönelik saldýrýlarý hep birlikte
göðüslemektir. Bugün için CHPden
medet ummadan AKPyi geriletmenin
ilk þartý budur. Çünkü DTP ile dayanýþma
DTPye yardýmcý olmak deðil,
emekçilerin ve ezilenlerin hep birlikte
toparlanmasýnýn bir koþulu emekçilerin
ve ezilenlerin kendi çýkarlarýna sahip
çýkma iradesinin bir ifadesidir
Meclisteki mevzilerimizi korumak
için DTP ile omuz omuza. 22
Temmuzda emekçiler baðýmsýz
adaylardan yirmi ikisini meclise
gönderdi. Böylelikle bugün DTP üyesi
olan bu vekillerle birlikte 12 Eylülden
sonra ilk kez burjuva partileri dýþýnda
bir sol parti mecliste bir grup kurdu.
DTP grubunun varlýðý mecliste gizli
oturum yapýlmasýný anlamsýzlaþtýrdý.
Bin Umut Vekilleri sýnýr ötesi
operasyonlara hayýr oyu verdiler.
Burjuvazinin tüm kesimleri bu durumun
kendilerini zora soktuðunun farkýnda.
Bu yüzden de Bin Umut Vekillerini en
kýsa zamanda meclisin dýþýna atmak

için fýrsat kollamaktadýr. Buna engel
olmak ise emekçilerin ve ezilenlerin
seslerini burjuvazinin meclisinden
duyurmaya orada da kendilerine bir
mevzi açmalarýna hizmet eder.

En büyük iþçi ve ezilen örgütü
olduðu için DTP ile omuz omuza.
DTPnin harekete geçirdiði kitle TürkÝþin DÝSKin ve tüm sendikalarýn
harekete geçirdiði kitleden kat be kat
fazla. Yaygýn ve kitlesel kutlanan 20082009 Newrozlarý bu durumun en çýplak
kanýtý. Newrozlarda alanlara akan kitle
ise iþçi sýnýfýnýn en militan ve en
politikleþmiþ kýsmý. On yýllardýr hiçbir
sendika bu yaygýnlýkta ve kitlesellikte
bir iþçi eylemi örgütleyemediler. DTPye
saldýranlar aslýnda Türkiyenin en kitlesel
ve politik emekçi örgütüne saldýrýyorlar.
Sendikalý ve sendikasýz iþçilerin
birliðini saðlamak için DTP ile omuz
omuza. Ýþsizliðe karþý mücadele etmek
için öncelikle sendikalý ve sendikasýz,
sigortalý ve sigortasýz iþçilerin arasýndaki
rekabete son vermek gerekir.
Sendikalarýn üstündeki baskýlar artýyor.
Sendikasýz iþçileri ise esas olarak DTP
çatýsý altýnda çoðalýyor. Ýþçilerin birliðini
saðlamak, AKPye karþý mücadele etmek
için sendikasýz iþçilerin büyük bir
bölüðünü temsil eden DTPye sahip
çýkmak gerekir.
DTP sadece Kürtlerin partisi deðil.
Kendini Kürtlerle sýnýrlamak gibi bir
iddiasý olmayan DTPnin programýnýn,
önüne koyduðu hedeflerin demokrasi
mücadelesi verme iddiasýndaki herhangi
bir Türkiyeli sol partiden esaslý bir farký
yoktur. Seçimlerde Bin Umut Adaylarýný
meclise taþýyanlar sadece Kürtler deðildi.
Seçilen vekiller de sadece Kürt sorunuyla
sýnýrlý bir faaliyet göstermediler. Tuzlada
iþçi cinayetlerine, Aydosta kondu
yýkýmlarýna, Turgutluda iþ kazalarýna,
Ankarada ÖSSye karþý verilen
mücadelelere destek oldular. O halde
AKPnin saldýrýlarýna karþý durmak üzere
DTP ile omuz omuza mücadele etmek
de sadece Kürtlerin deðil tüm iþçilerin
ezilenlerin ve onlarýn çýkarlarý
doðrultusunda mücadele etme
iddiasýndaki herkesin görevi.
1 Mayýs iþçilerin birlik mücadele ve
dayanýþma günü!
1 Mayýsta iþçilerin ezilenlerin
düþmaný AKPye karþý duralým!
1 Mayýsta DTP ile omuz omuza
dayanýþmayý büyütelim!
YAÞASIN 1 MAYIS! BIJÝ YEK GULAN!

2009 1 Mayýsý Kitlesel ve Birleþik
Bir 1 Mayýs Olarak Kutlanmalýydý
2009 1 Mayýsý AKPnin boy
ölçüsünün alýndýðý yerel seçimlerin
peþinden geldi. Yerel seçimler
AKPnin genel seçimlerde sadece
kendi oylarýný toplayarak hükümet
olmadýðýný gösterdi. Kürtler bilhassa
Kürt illerinde iki yýl önce emaneten
AKPye verdikleri oylarý geri aldýlar
kendi adaylarýna yönelttiler. Ama
Kürt illerinde AKPyi hezimete
uðratan DTPnin de içinde yer aldýðý
Birlikte Baþarabiliriz Platformu
AKPnin kaybettiði oylarý
toplayamadý. Emekçilerin ve
ezilenlerin oylarý bu platforma deðil,
büyük ölçüde CHPye kaydý. Bu
durum hem AKPnin rakiplerine
tekrar kan taþýmýþ, hem AKPnin
rakipsizliðinden endiþelenen
TÜSÝADý umutlandýrmýþ, hem de
Amerikaya AKPnin vazgeçilmez
olmadýðýný göstermiþtir.
Son Ergenekon operasyonunda
Türkan Saylanýn gözaltýna
alýnmasýna TÜSÝAD basýnýnýn Ýlhan
Selçukun gözaltýna alýnmasýndan
çok daha sert bir tepki vermiþ olmasý;
Genelkurmay Baþkaný Baþbuðun
Kürt meselesini adýný anmadan
deðerlendirirken, ilk kez Türkiye
Halký soslu bir konuþmayla TSKnýn
alýþýlmýþ söyleminin dýþýna çýkmasý;
bu vesileyle Amerikanýn bölgeye
iliþkin planlarýna selam yollamasý
vb. geliþmeler, AKPnin rakiplerinin
önümüzdeki dönemde daha ciddi
bir ataða geçeceðinin sinyalleri olarak
algýlanmalýdýr.
Ýkinci olarak seçimlerden hemen
sonra, son Ergenekon dalgasýyla
büyük ölçüde perdelenmeye çalýþýlan
DTPye yönelik bir saldýrý dalgasý
baþlamýþtýr. Hiç kuþkusuz bu saldýrý
bir yönüyle DTPnin Kürdistanda
bir türlü tasfiye ve ikame
edilemeyiþinden, aksine bu partinin
güçleniþine duyulan bir
hazýmsýzlýktan kaynaklanmaktadýr.
Ama ayný zamanda Diyarbakýrýn
rüzgarýnýn Ýstanbula
taþýnamamasýnýn bir sonucudur.
DTP 2007den Beri Hedef Tahtasýnda
Aslýnda DTP, 2007 seçimlerinin
hemen ardýndan düzen güçleri
tarafýndan hedef tahtasýna
oturtulmuþtu. Kapatma davasýnýn
2008deki seyri bu durumu teyit etti.
DTPyi savunma yönünde ortak ve
kitlesel bir irade ortaya çýkmadýðý,
protestolar cýlýz kaldýðý ya da kitle
eylemlerini dar kadro eylemleri ile
ikame etme arayýþlarý öne çýktýðý
sürece bu saldýrýnýn yoðunlaþarak
devam edeceðinden þüphe
duyulmamalýdýr. Bu nedenle son
gözaltý ve tutuklama saldýrýlarý
gelecek saldýrýlarýn habercisi olarak
görülmelidir. Gelecek saldýrýlarýn
dozu ve kapsamý ise bu saldýrýlara
karþý gösterilecek tepkilerin boyutu
ve þiddeti ile yakýndan ilgilidir.
Tam da bu nedenlerden ötürü
yaklaþan 1 Mayýsa doðru emekçilerin

baþýna örülmek istenen çorap açýkça
bellidir. Yerel seçimlerden önce 1
Mayýs diye bir gündemi olmayan
CHP, seçimlerde kazandýðý güçten
cesaret alarak 1 Mayýsý AKPyi
yýpratmak için, bu vesileyle AKPye
tepkili olan yýðýnlarý daha fazla kendi
terkisine alabilmek için bir fýrsat
olarak kullanmak istemektedir.
Öteden beri kendisine çalýþan
sendika bürokratlarýný da bu
maksatla öne sürmektedir.
CHPnin Hesabý

CHP bu hesabýný gerçekleþtirmek
için: 1 Mayýsý resmi tatil ilan ederek
inisiyatif alan AKPye rest çekip onun
maskesini düþürmek adýna 1 Mayýs
kitlesel bir gösteriden ziyade polisiye
tedbirlerin ve saldýrýlarýn öne çýktýðý
bir güne çevirmek istemektedir.
Bunun için 1 Mayýsýn emekçilerin
kitlesel bir þekilde katýldýðý bir gün
olmaktan çýkarýlmasýna ve 1 Mayýsta
emekçilerin bizzat içinde yer
almadýðý ve katýlamayacaðý dar kadro
eylemlerinin öne çýkmasýna zemin
hazýrlamaktadýr.
Bunun için CHPnin güdümündeki
DÝSK herkesi özellikle de DTPyi
devre dýþý býrakan bir tutum
takýnmaktadýr.
Doðrusu DÝSK kendisine biçilen bu
rolü bugüne dek hakkýyla yerine
getirmiþtir.
Son Ergenekon operasyonuyla
eþzamanlý olarak geliþen DTP
operasyonuyla da devlet bu konuda
kendi katkýsýný yapmaktadýr.
Ama Taksimi fetiþleþtirip Birleþik
ve Kitlesel bir 1 Mayýs eyleminin
önüne çýkaranlar da bilerek
bilmeyerek bu oyuna katký
sunmaktadýr.
CHPnin ve DÝSKin DTPyi devre
dýþý býrakmaya yönelik hesaplarý en
açýk bir þekilde DTPye karþý
gerçekleþen son saldýrýlardan sonra
açýða çýkmýþtýr. 1 Mayýsýn Taksimde
kutlanmasýna iliþkin yüksek
perdeden açýklama yapanlar, kimi
Ergenekoncularýn maruz kaldýklarý
muameleye karþý hassasiyetlerini
belli edenler, söz konusu olan
DTPye yönelik saldýrýlar olunca
tümüyle sesiz kalmaktadýrlar. Bu da
söz konusu odaklarýn demokrasi
mücadelesindeki iki yüzlülüklerini
açýða çýkarmakta, asýl niyetlerinin 1
Mayýsý kemalistlerin terkisine takmak
olduðunu sergilemektedir. Bugün 1
Mayýs için Taksimi öne çýkaran
DÝSKi bir demokrasi kahramaný
olarak gösterenler, CHPnin DÝSK
vasýtasýyla AKPyi sýkýþtýrmaya
yönelik hesaplarýna yedeklenenler
yerel seçimlerden hiç ders
çýkarmadýklarýný belli etmektedirler.
1 Mayýstaki Oyunlarý Bozmak
Mümkün ve Gereklidir
Oysa 1 Mayýsta emekçilerin ve
ezilenlerin gününü emekçilerden ve

ezilenlerden çalarak AKPyi düzen
cephesinden sýkýþtýrmak isteyenlerin
oyunlarýný bozmak hem mümkün
hem de gereklidir.

Bunun birinci koþulu elbette solun
Birlikte Baþarabiliriz Platformunun
gerisine düþmeyen bir þekilde ortak
ve baðýmsýz bir duruþ sergilemesidir.
Baðýmsýz vurgusu önemlidir zira
yerel seçimler öncesinden farklý
olarak AKPnin rakipleri tekrar
harekete geçmiþlerdir. DÝSKin solu
bir bütün olarak kendisine
dolayýsýyla CHPnin peþine takmasý
ancak emekçilerin ve ezilenlerin
ortak çýkarlarýný öne çýkaran ve
inisiyatifi asla DÝSKe býrakmayan
bir tutumla engellenebilir.
DÝSK ve CHPnin planlarýný
bozmanýn ikinci koþulu 1 Mayýsýn
kitlesel ve birleþik geçmesi için ýsrar
etmektir. CHP ve DÝSK iþi belirsiz
býrakarak kitlesel bir 1 Mayýs
eylemini önlemek için ne kadar ýsrar
ederse etsin, devrimcilerin bu oyunu
deþifre etmek üzere ýsrarý asla elden
býrakmamasý gerekiyor. 1 Mayýsýn
iþçi ve ezilenlerin tümünün katýldýðý
bir mücadele ve dayanýþma gününe
çevrilmesi için mücadeleyi son
dakikaya kadar sürdürmek gerekiyor.
Bu maksatla açýktýr ki adresi belli
olmakla birlikte þekli ve kapsamý
kasten belirsiz býrakýlan 1 Mayýs
eyleminin netleþtirilmesi için ýsrarý
sürdürmek þarttýr. Bu mitingin nerede
ve nasýl gerçekleþeceðinin, toplanma
yerinin ve saatinin kaç olacaðýnýn
bir an evvel belirlenmesi gereklidir.
Bunun içinse inisiyatif asla sendika
bürokratlarýna býrakýlmamalýdýr.
Üçüncüsü DÝSK ve CHPnin tüm
gayretleri, DTP bayraðý altýnda
hareket eden büyük kitleyi, yani iþçi
sýnýfýnýn en çok ezilen ve en dinamik
kesimlerini 1 Mayýs eylemlerinin
dýþýnda tutma yönündedir. Kuþkusuz
bu bozulmasý gereken oyunlarýn
baþýndadýr. Ýçinden geçtiðimiz
süreçte Newroz alanýný týklým týklým
doldurmuþ, DTPye Ýstanbulda üç
yüz binin üzerinde oy saðlamýþ bu
kitleyi harekete geçirecek en önemli
talep kuþkusuz Saldýrýlara Karþý
DTP ile Omuz Omuza! þiarý
olacaktýr. Bu talep sadece kitleleri
harekete geçirmek için elveriþli bir
araç deðil ayný zamanda yaþadýðýmýz
topraklarda demokrat olmanýn bir
gereði ve ölçütüdür. O nedenle
emekçilerden ve ezilenlerden yana
olanlarýn 2009 1 Mayýsýna giderken
öne çýkarmaya özen göstermeleri
gereken tutumlarýn baþýnda gelir.
Dördüncüsü, CHP ve sendika
bürokratlarý sadece DTP bayraðý
altýnda hareket eden kitleyi deðil,
DTPnin kendisini de 1 Mayýsýn
dýþýna atmak istemektedir.
Emekçilerden ve ezilenlerden yana
olanlarýn görevi ise elbette bu tutuma
karþý mücadele etmek olmalýdýr.
Hem DÝSK bürokratlarýnýn hem de
devletin hesaplarý Taksimde kitlesel

bir eyleme izin vermezken,bu
hesaplar önceden olduðu gibi
Atatürk anýtýna da çelenk býrakmayý
ihmal etmeyen bir protokol
eyleminin önünü açma yönündedir.
Bunun için DÝSK þimdiden Avrupa
polis sendikalarýndan Hindistana
kadar uzanan bir davetli topluluðunu
hazýr etmiþ durumdadýr. Hiç
kuþkusuz þimdilerde 1 Mayýs ve
Taksim hakkýnda konuþmaya
baþlayan CHPliler de protokoldeki
yerlerini almaya hazýrlanmaktadýr.
Buna karþýlýk, mecliste 1 Mayýsýn
resmi tatil olmasý için önerge veren
Bin Umut vekilleri, adeta ortada
yoklarmýþ gibi davranýlmaktadýr.
Oysa eðer Taksimde bir protokol
eylemi olacak ise, bu vekillerin en
önde, bilhassa CHPli sýnýf
düþmanlarýnýn önünde yerlerini
almalarý gerekir. Emekçilerin ve
ezilenlerin safýnda mücadele
edenlerin 2009 1 Mayýsýnda bu iki
yüzlülüðü teþhir etmek ve bu oyunu
bozmak gibi bir sorumluluklarý da
vardýr.
1 Mayýs 2009 Newrozunu Aþmalýydý
Tüm emekçilerin ve ezilenlerin
katýlacaðý 2009 Newrozunu aþan
birleþik ve kitlesel bir 1 Mayýs
kutlamak, ve bu 1 Mayýsta düzenin
saldýrýlarýna karþýn DTPyi savunan
bir hattýn benimsenmesini saðlamak
da sorumluluklarýmýz arasýndadýr.
KöZün arkasýnda duran komünistler,
yerel seçimlerden çýkardýklarý
derslerle 2009 1 Mayýsýna «varoþlarda
birleþ alanlarda devleþ» mantýðýný
koruyarak hazýrlandý; emekçilerden
ve ezilenlerden yana herkesi de bu
zeminde ortaklaþmaya davet etti.
KöZün yükselttiði çaðrý sadece
savunma hattýnýn nasýl örüleceðine
iliþkin bir dilek deðil,ayný zamanda
bu çaðrýya kimsenin icabet etmediði
koþullarda, proletaryanýn kurtuluþu
için komünistlerin birliðini
savunanlarýn doðru bildikleri yoldan
milim sapmadan yürüme kararlýlýðýný
ifade ediyor. Bu yol yürünecek
hedefe varýlacak.
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