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HDP Diyarbakır Milletvekili  Altan Tan, PKK’nın Silah Bırakma Koşullarını Sıralamış..  
Kürtlerin savaş istemediğini belirten HDP’li Altan Tan, “Hadi hodri meydan” diyerek  
PKK’nın silah bırakma koşullarını bir bir saymış.. (Cumhuriyet, 28.9.2015) 
 

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan her şeyi açık etmiştir.. 
Kendi içinde bir yığın çelişki ile dolu ve sığ bir içeriktir dile getirdiği.. 
Cumhuriyet gazetesi de haydi gazetecilik yapmıştır.. diyelim.. 
 

– Devleti “laikçi” ve “Türkçü” olarak nitelemektedir ki yanıt vermeye bile gerek yoktur..  

Erdoğan kezlerce her tür milliyetçiliği ayaklarının altına aldığını..” söylemiş ve “ulusalcılık”  terör 

suçu ilan edilmeye dek götürülmüştür.. Ulusal And kaldırılmış, devlet dairelerinden T.C. simgesi 

sökülmüş, ulusal bayramlar yasaklanmıştır! AKP iktidarının laik rejimi tanınmaz duruma  

düşürdüğü de ortadadır. 

– Hem “ayrılıkçılık” yapmadıklarını belirtmekte hem de “anadilde eğitimi” döne döne 

vurgulamaktadır. Bunun hem fiilen olanaksız olduğunu hem de bal gibi ayrılık olduğunu 

bilmemekte midir?? 

– PKK eyleminin öbür örneklerde olduğu gibi silahlı isyanla başladığını kabul etmektedir. 

– 6 milyon oy… Hepsi sizin mi?? CHP’den emanet gelenler, AKP küskünleri ve de PKK silahlarının 

gölgesinde silme HDP çıkan yerler!? Altan bey hodri meydan okuyor.. Buyursun, sandıkların taşınıp   

birleştirilmesine itiraz etmesin de gerçek HDP oylarını görelim.. 

– Bölgesel yönetim 1 adım sonra bölünme demek değil midir? 

– Valileri halkın seçmesi ne anlama gelmektedir? 

– Köy-kasaba-şehir isimlerinin iade edilmesi; tartışılabilir.. 

– Cezaevindeki siyasi suçluların çıkması : Suça karışmamış olanlar için sınırlı bir af düşünülebilir. 

Ancak teknik bir hukuksal “hata” (!)  ile “1974 Rahşan Affı” gibi konu Anayasa Mahkemesine 

götürülerek Apo’nun da salıverilmesi nasıl engellenecek?? 

– Avrupa‘dakilerin dönmesi : Suça bulaşan herkes yargı önünde hesabını verecek. 

– Dağdakilerin gelmesi : İşledikleri cinayetler ne olacak?? 

 

Altan Tan, “Kandil- İmralı-HDP üçgeni” terminolojisini pervasızca kullanmaktadır. Bir siyasal parti 

için terör bağlantısını açıkça itiraf etmektedir. Bu itiraf bile HDP’nin Anayasa Mahlemesince 

kapatılmasına yeter.. Bu cüret nedendir? Altan bey neyi provoke ediyor?? 
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HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, CNN Türk’te yayınlanan Aykırı Sorular’a konuk olarak 

gazeteci Enver Aysever’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlamış ve “Ben şeriatçıyım” demişti! 

(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23111196.asp, 22 Nisan 2013) Öncelikle “şeriatçılıkla” 

demokrasinin – insan haklarının taban tabana zıt olduğunu Altan Tan’ın öğrenmesi gerek. 

Güneydoğu sınırlarında Türkiye dışındaki etnisitelere sahip çıkmak Türkiye’nin değil o ülkenin ve 

BM’nin görevidir. Böylesi bir eylem uluslararası hukukta suçtur. Kıbrıs Türklerine sahip çıkmak ise 

Londra ve Zürih Andlaşmalarından kaynaklanan bir garantör ülke olma sorumluluğu ve yetkisidir. 

Burada da Altan beyin ciddi bilgi açığı ya da sapla samanı karıştırarak kasıtlı çarpıtması söz 

konusudur. 

…. 

Uzatılabilir.. gerek yok.. 

********** 

PKK ve uzantıları KCK, HDP, YPG, PYD  … Batı emperyalizminin kucağındadırlar. 

ABD-AB-İsrail tarafından finanse edilmekte, uyuşturucu ticaretinden kirli para kazanmakta, 

bölgede ve yurtdışında haraç, sözde yardım – zorla bağış toplamaktadır.. Ahlaksız bir zemindedir. 

AB standartlarında demokrasiden söz etmekte öte yandan laik rejim reddedilerek ŞERİATÇIYIM… 

denilmektedir.. 

Önce batı emperyalizminin kucağından kalkmak gerekir. Emperyalizmin tarihinde hiçbir halkı 

özgürleştirmediği, tersine köleleştirdiğini kavrayacak temel bilgiden de yoksun mudur Altan Tan? 

Emperyalizmle işbirliği ile solculuk – insan hakları savunuculuğu – devrimcilik – özgürlük savaşı.. 

hazin bir komedidir. Buna inanmak ve / veya inanılmasını beklemek akıl fukaralığıdır. 

Yakın tarih bize, PKK ve uzantılarının bu eyleminin geçmişteki Batı kışkırtmalı Kürt isyanlarından  

biri olduğunu tüm kanıtlarıyla ortaya koyuyor. Geçmişte bastırıldığı gibi bu da bastırılacaktır. 

Mazlum Kürt kardeşlerimiz gerçeği görmektedir ve iğrenç kanlı oyuna alet olmamaktadır, 

olmayacaktır.. PKK tüm çabasına karşın Cizre ve öbür yerlerde halk isyanı çıkartamadığı gibi  

halkın desteğini de alamamaktadır. 

Etnik temelde siyaset yüz kızartıcıdır, ayrımcılıktır..  

Kürt de biziz, Türk de.. 

Hepimiz Türk milletiyiz ve sorun ülkemizde HER - KE - SE tüm kurum ve kurallarıyla tam bir 

demokrasidir.. Ekonomik demokrasi başta olmak üzere.. Kürt toprak ağalarının tasfiyesi de ! 

Şu hiç akıldan çıkarılmasın          : 

Devlet pazarlık yapmaz… PKK koşulsuz olarak silah bırakacaktır. Militanlar silahlarıyla teslim olacak 

ve yargılanacaklardır. Öyle silahları betona gömmek de olmaz..  Teslim alınan silahların balistik 

incelemesi ile karıştıkları cinayetler belirlenecektir. 

Hiç öyle yüksek perdeden psikolojik üstünlük kurma, ön alma taktikleriyle gelinmesin.. 

Türkiye bu sorunu gerekirse kadife yumruğu ile çözecektir.. PKK militanları içinde sünnetsizler, 
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koynundan haç çıkanlar, künyeleri AB ülkeleri… olanlar nasıl açıklanacaktır?? 

Dünkü İngiliz güdümlü Kürt Teali Cemiyeti‘nden hiçbir farkı yoktur PKK’nın. 

95 yıl önce Said-i Kürdi’nin İkdam gazetesine ibret dolu mektubunu web sitemizde 

paylaşamıştık: 

– Said-i Kürdi : “Kürdlük davası pek mânâsız bir iddiadır..” … 

Onların vekili ve Kürdlük namına söz söyleyecek ancak Meclis-i Mebusan-ı 

Osmaniyedeki mebuslar olabilir. Kürdistan’a verilecek muhtariyetten bahsediliyor… 

Kürdler, ecnebî himayesinde bir muhtariyeti kabul etmektense, ölümü tercih ediyorlar. 

Eğer Kürdlerin serbestii inkişafını düşünmek lazım gelirse; bunu Boğus Nubar ile Şerif Paşa değil, 

Devlet-i âliye düşünür…. 

 

Tümünün mutlaka okunmasını diliyoruz..  

(http://ahmetsaltik.net/2015/03/23/ocalanin-21-mart-2015-nevruz-iletisi-uzerine/) 

 

Sevgi ve saygı ile. 

28 Eylül 2015, Ankara 
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