Tak
Basına ve Kamuoyuna
Önderliğimizin yedi yıldır tek taraflı olarak yürütmüş olduğu Kürt sorununu demokratik
barışçıl yöntemlerle çözme girişimleri ve sonsuz fedakar çabaları karşılık bulmamıştır.
Devletin imha inkar politikaları ve sorunu görmezden gelen yaklaşımları devam etmiştir.
Devletin Kürt sorununu çözme yöntemi, teslimiyet dayatmaları ve onursuzca bir yaşam
olmuştur. Önderliğimiz tamamen halkımızdan kopartılmış, ağır tecrit ve imha politikaları
uygulanmıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca kimliksizleştirilip her türlü insani haktan
mahrum bırakılıp katliamın reva görüldüğü ve ”en iyi Kürt ölü Kürt’tür” zihniyeti devam
etmektedir.
AKP ve Erdoğan’ın Kürt sorununa ilişkin yapmış oldukları açıklamalar özünde; sorunu
çözme değil, basit politik yaklaşımlar olup oyalama ve halkımızı mücadelesizliğe çekerek
zamana yayma taktiğini uygulamaktadır. Bu tür açıklamalarla Kürdün adına gelişebilecek
tüm özgürlük çıkışlarını imha ederek ihanetçi, işbirlikçi Kürdü yaratmaya dönük
faaliyetlerdir. Hükümetin ve Erdoğan’ın yapmış oldukları bu açıklamaları sorunun
çözümüne yönelik yaklaşımlar olarak görmüyor ve ciddiye almıyoruz.
Bu tür açıklamaları dikkate alıp umut bağlayan kesimler yanıldıklarını göreceklerdir. Biz
TAK olarak sadece ve sadece Önderliğimizin muhatap alınıp özgürlüğüne kavuşması ve
halkımızın üzerindeki imha ve inkar politikasının kalkmasına dönük açılımları dikkate
alırız. Kongra-Gel ve HPG’nin politik dengeleri gözeterek yürütmüş oldukları mücadeleyi
yetersiz görüyor ve eleştiriyoruz. HPG’yi de daha aktif mücadele etmeye davet ediyoruz.
TAK Kürt halkına ve Önderliğine reva görülen koşulların doğurduğu bir örgüttür.
Bir dönem PKK içerisinde yer alıp düşmana karşı savaştık, fakat Türk devletinin mevcut
yaklaşımları sorunu uzlaşma yöntemiyle değil, bastırma ve imha yöntemiyle çözmeye
çalıştığı tüm kamuoyu tarafından da görülmektedir. Kongra-Gel’in ve HPG’nin siyasal
dengeleri gözeten mücadele yöntemlerini zayıf bulduk. Bundan dolayı 5,1 yıl önce örgütten
ayrılıp TAK oluşumuna gittik. Devlet terörü Önderliğimiz ve halkımız üzerinden
uygulamalarını sürdürüyorken, buna pasif mücadele yöntemiyle karşılık veremezdik. Tüm
bu saldırı ve yönelimlere karşı daha radikal bir pozisyon içerisinde olacağız. Şimdiye kadar
yapmış olduğumuz eylemler bir uyarı niteliğindeydi. Bundan çıkarılması gereken sonuçlar
çıkarılmamıştır. Bundan sonraki yönelimlerimiz daha da şiddetlenerek devam edecektir.
Örgüt olarak hiç kimseye ve hiçbir yere bağlı değiliz. Yapı olarak fedai bir gücüz! Her
türlü eylemi yapacak irade ve gücümüz vardır. Bu konularda eğitim ve teknik
donanımımız yeterli düzeydedir. Devlet terörü durmadığı sürece yöneleceğimiz öncelikli
hedefler: Askeri bürokrasi, ekonomi ve turizmdir. Ayrıca komploda parmağı olanlar,
Önderliğimizin esaretine alkış tutanlar, 51 bin faili belli infazları gerçekleştirenlerin ve
talimatını verenlerin, sivil faşist bürokrasi yöneleceğimiz hedeflerdir. Yine işbirlikçi ve

ihanetçiler, 51 yaşındaki küçük bedene 51 kurşun sıkan vahşiyane pratik sahiplerini,
Şemdinli vb. yerleri halkımız için cehenneme çevirenler yöneleceğimiz diğer hedeflerdir.
Türkiye’nin her yerinde bombalar patlayacaktır, suikastler olacak ve yakma eylemleri her
yerde gelişecektir. Hiçbir kural tanımayacağız. Hedefe yönelirken intikam ruhuyla
yöneliriz. Hedefe kilitlenir ve imha ederiz.
Yerli ve yabancı turistlere yönelik de çağrımız olacaktır: Yöneleceğimiz hedeflerin başında
turizm alanları gelmektedir. Turizm; özel ve kirli savaşı ekonomik olarak besleyen
alanların başında gelmektedir ve bunun için hedeftir. Yerli ve yabancı turistleri, turistik
alanlara gitmemeleri konusunda uyarıyoruz. Bu alanlarda yapacağımız eylemlerde
öleceklerden biz sorumlu değiliz. Türkiye güvenlikli bir ülke değil ve bundan sonra da hiç
olmayacaktır. Çünkü imhayla yok edilmek istenen bir halkız ve savaş halindeyiz.
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gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye’yi Fransa’dan daha beter bir hale getirmelisiniz. Bu görevi
yerine getirme ve inisiyatifi kullanma emrini sürecin kendisi vermektedir. Yiğit, kahraman
Kürt gençlerini saflarımızda daha aktif mücadele etmeye çağırıyoruz.
Her geçen gün, sayımız artmaktadır. Halkımız bizi benimsemiş, HPG ve değişik
çevrelerden örgütümüze katılanlar olmuştur. Bundan sonra da gücümüzü büyütmeyi
hedefliyoruz. Geçen süreç içerisinde çok yönlü ve yoğun eylemlerimiz oldu. Bir kısmı
basına yansıdı, çoğunluğu ise bilinçli bir şekilde yansıtılmadı. Elektrik kontağı, gaz
sıkışması gibi nedenler gösterilerek kamuoyu yanıltılmaya çalışıldı.
TAK halkımızın savunma ve saldırı gücüdür. Kürt halkı sahipsiz değildir. Bundan sonra
da halkımıza karşı geliştirilecek her türlü saldırıyı karşılıksız bırakmayacak, anında
şiddetli bir şekilde cevap vereceğiz. TAK olarak kahraman ve onurlu halkımızı korumak
için elimizden gelen her türlü fedakarlığı göstereceğiz.
-YAŞASIN ÖNDER APO!
-YAŞASIN HALKIMIZIN iNTİKAM GÜCÜ TAK!
-KAHROLSUN DEVLET TERÖRÜ VE İHANETÇİ İŞBİRLİKÇİLİK!
-KAHROLSUN FAŞİST TÜRK DEVLETİ!
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