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CHP nasıl "tarafsız kalabilir" böylesi yaşamsal - ulusal bir büyük sorunda? 
Bu kendini yadsıma demektir.. 
Derhal toparlamalıdır CHP yönetimi kendisini ve yepyeni - sağlıklı politikalar üretmelidir hızla. 
Topluma ışık olmalı, ufuk açmalı ve AKP - RTE dahil yol göstermelidir ehliyet ve serinkanlılıkla. 

Sorun artık AKP - RTE'nin yılların vahim hatasını temizlemek zorunda kalması boyutunu 
aşmıştır. Şimdi ulusal dayanıma zamanıdır. Ordumuzun ve güvenlik güçlerinin yanında 
durma zamanıdır. Bu bir meşru savunma operasyonudur.  
Hedefi Kürt yurttaşlar - kardeşlerimiz asla değildir! 
Muhatap, ABD-AB-İsrail'in taşeronu bölücü örgüt PKK ve uzantılarıdır. 
PKK ve türevlerine destek verenlerdir. Bu savaşımda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında 
yer alan ezici çoğunluktaki Kürt yurttaşlarımız bizim kardeşlerimizdir. Geçmişte hata yapmış 
olanlar varsa bile son tutumları önemli ve belirleyicidir.  
 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini ülkesi ve ulusu ile yani bu topraklarda yaşayan tüm yurttaşları 
ile bölmeye hiç kimsenin gücü yetmez.. Bunu sınamanın bile anlamı yoktur. Bu bakımdan, 
PKK ve uzantısı bölücü terör örgütlerine yandaş olmayan Kürt yurttaşlarımız Türkiye'nin  
1. sınıf eşit vatandaşlarıdır. 

Elbette bu "sıcak" çatışma da bitirilecek ve AKP'nin ihanetle eşdeğer ve herkesi aldatıcı 
AÇILIM safsatası ile muazzam ölçüde silahlanan, lojistik yığınak yapan, yerleşim yerlerini 
hendek, barikat, tunel vb. girişimlerle kendince ele geçirmeye çabalayan bölücülerin  
başarılı olma olanağı yoktur. 

Kürt kardeşlerimizin temel istekleri bellidir : İş, aş, güvenlik, barış, kardeşlik içinde 
Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit ve özgür, gönençli, 1, sınıf yurttaşları olmak... 
Bu hedef tüm Türkiye insanları için geçerli ve ortaktır. Reçetesi Türkiye'den ayrılmak,  
sözde özerklik, özyönetim, federasyon, korporatif federalizm vb. değildir. 
Bu durum, kısa sürede Batı emperyalizminin kukla devletçiğine dönüşmekle sonlanacaktır. 
Oysa birlikte kurtuluş tersine, etnik - inanç vb. hiçbir ayrım gözetmeden ULUSAL BİRLİK 
içinde emperyalist sömürüyü ve bölücü tezgahı dışlamaktır.  
Ülkemizin varsıl kaynaklarını hakça ve verimlilikle paylaşmaktır.  
Bölgedeki Kürt toprak ağalığına, uyuşturucu baronluğuna.... geri bırakılmışlığa son vermektir. 

Toprak reformu yapmaktır!  
Su kullananın, toprak işleyenin, fabrika çalışanın.. diyebilmektir. 
Emekçilerin küresel ve uzantısı yerel sermaye despotizmi karşısında birleşmesidir. 
Böylesi bir halkçı – toplumcu programı olan siyasal partiyi iktidara getirmektir. 
Ne yazık ki HDP açıkça PKK'nın bu kanlı taşeron oyunlarına karşı tutum al(a)mıyor. 
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Bölgeyi felakete sürükleyen bu politikaların en baştaki sorumlularından biri de  
şimdiki HDP ve öncülleridir. Etnik - inanç vb. temelde politika utanç verici ve çağdışıdır. 
Asıl olan, emekçilerin ittifak içinde iktidara gelmeleridir. 
Bu büyük oyun, ülkemizde, dış kurguyla on yıllardır uygulanagelmektedir. 
Gerçek amaç uzun erimde emekçilerin ulusal birliğini engellemektir. 
PKK, ABD - AB - İsrail tarafından büyük bedellerle 30+ yıldır her bakımdan besleniyor. 
Böylesi bir örgütün gerçekten "sol ve emekten yana" olması olanaklı mıdır? 

 Emperyalizmin yeryüzünde herhangi bir halkı özgürleştirdiği görülmüş müdür? 
Böylesi bir beklenti akıl dışı ve hayalci ve sorumsuzca değil midir?  
Öyleyse; emperyalizm ile işbirliği yaparak özgürlük savaşı vermek (!?),  
masum hakları aldatmak ahlaksızlık değil de nedir?? 

Sonuç olarak                         : 

AKP - RTE, özellikle son 4 yıldır taşeron olarak sürdüre geldikleri kökü dışarıda AÇILIM ihaneti 
ile ülkemizi bu kanlı karmaşaya sürüklemişlerdir; 1. derecede siyasal sorumludurlar. 

Tablonun bir isyan ve iç savaş eşiğine geldiğini gördüklerinde de panik içinde sorunu TSK'ya 
havale etmişlerdir. Çok ciddi boyutlarda bir iç isyan kuvvetle bastırılmakta ama politik  
ve başkaca kaygılarla bölgede geçelim sıkıyönetimi, OHAL bile ilan edememektedirler.  
Bu durum güvenlik güçlerinin başarısını çok güçleştirmekte, gereksiz can yitikleri olmaktadır. 

Tüm bunların hesabı, günü geldiğinde AKP ve yöneticilerinden sorulacaktır elbette. 

- Şimdi ULUSAL BİRLİK zamanıdır.. emperyalizmin ve uzantısı PKK'nın,  
ne yazık ki TBMM'deki HDP'nin oyunlarına gelmeme zamanıdır. 
- Türkiye Cumhuriyeti devleti, bu acı süreçte maddi - manevi zarar gören Kürt - Türk 
kardeşlerimizin yaralarını saracak güçtedir. 
- Elbirliğiyle, artık netleşmiş - maskesi düşürülmüş iç - dış düşmanları temizleyelim.. 

Türkiye, komşuları Irak ve İran ile anlaşarak Kandil'deki ana üssü çökertmelidir.  
Ana kaynak orasıdır.. Türkiye, sözde müttefiklerini en üst düzeyde uyararak PKK'ya 
desteklerini derhal çekmelerini kesin bir kararlılıkla bildirmelidir. 
Tüm komşuları ile, başta Rusya olmak üzere dengeli - barışçıl ilişkiler kurmak zorundadır.. 
Batı emperyalizminin - Atlantik cephesinin sefil dehlizlerinden bir an önce çıkmalı; 
BOP eşbaşkanlığı ihanetini hemen - hemen – hemen kesmeli ve  
Türkiye, büyük Atatürk'ün yıllardır uygulanmış ve başarılı olmuş, Türkiye'yi 2. Dünya 
Paylaşım Savaşı cehenneminden bile 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü eliyle kurtarmış 
YURTTA BARIŞ - DÜNYADA BARIŞ ilkesini kişilikli - onurlu bir dış politikanın 
ana ekseni kılmalıdır.  
 
Tüm bunlar, AKP iktidardan indirilerek Kürt - Türk..... hiçbir anlamsız ayrım yapmadan  
Türkiye halkının ve emekçilerinin program ortaklığına dayalı iktidarıyla gerçekleşecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza dek ülkesi ve ulusu ile bölünmez bir bütün olarak yaşayacaktır! 
 
Sevgi ve saygı ile.  
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