
“SAYIN” APO… 66’YA BAĞLADI 
 

Son dönemin gözde siyaset figürü Apo, son olarak 66 maddelik bir yol haritası vermiş. 
MİT sanki ilk defa görüyormuş gibi bu 66 maddeyi hükümete götüreceğini söylemiş… İmralı 
heyeti ise sanki herkes iradesini Apo’ya teslim etmemiş gibi 66 maddeyi Kandil’de  görüşelim 
demiş… Top taçta. 

9 + 11 + 40 + 6…eder 66. “66’ya bağlamak” terimi eski argoda “işi Allah’a havale 
etmek” olarak bilinir. Anlaşılan durum budur.  

Ortada bir yazılı açıklama var. Soyut, kurnaz, karamsar ama çok içerikli…   

1) Yasal güvence almadan yapılan geri çekil çağrısından pişmanlık…  
2) Konunun yasal ve Anayasal düzenlemelerle ilerlemesi şartı… 
3) Hükümetin seçimler için şart koştuğu, “Eylemsizlik için gözlemci heyet” şartı...  

Bu kısa açıklama bu kadar şart taşıyorsa; 66 madde, kim bilir hangi soyut ve kavramsal 
“şart içinde şartlar” taşıyordur?  

İlk izlenim olarak, “Arkadaş son 20 ayda şartlar çok değişti… Ben hafiften 
kıvırıyorum” mesajı ortada. Apo veya “yüksek akıl” kendisi yönünden haksız sayılamaz.  

Özellikle süreç boyunca, bölgede oluşturulan “kamu düzeni boşluğu” PKK – KCK eliyle 
iyice dolduruldu. Askerlik şubeleri, vergi denetimleri, ceza ve hukuk mahkemeleri, daha neler. 
Ayrıca bölge ülkelerindeki karışıklık, PKK – KCK’yı bölgenin en güvenilir ve batı nezdinde kabul 
edilebilir “Askeri – Sosyal gücü” haline getirdi.  

Şimdi YAKARTOP Hükümetin kucağında.  

Hükümetin derdi ise 2015 seçim zaferi…. Hatta Başkanlık…  

Tabi kurnaz Apo (veya Yüksek Akıl) bunu da düşünmüş… Dediklerimizi dinleyin, 4 – 5 
ayda işler düzelir mesajı veriliyor.  

Beri tarafın yüksek aklı 4 – 5 aya inanmış. Salak medya eliyle “4 – 5 ay kaldı” demeye 
getiriyor.  

Görmemek için kör olmak lazım; iki tarafta samimiyetsiz.  

İsterseniz birkaç adım öteye gidelim.  

Apo’nun hedefi, Rojava Federe Devleti Başkanlığı…Daha Sonrası mı? Kürdistan 
Konfederasyonu Başkanlığı.  

Hükümet tarafı ise çözüm içinde çözüm arıyor. Bölgede 204 adet kalekol yapılıyor.    
TOKİ yeni kalekol ihaleleri yapıyor. (Bu işlerin tutarı 1.024.000.000 TL. Bir milyar yirmi dört 
milyon… Neyse ki saraydan ucuzmuş!..) Hedef öncelikle “seçimde sükunet…” Sonra olursa 
olur… Olmazsa Kürtler bölünür.  

Görüldüğü gibi herkesin bir hesabı var. “Allah’ın da bir hesabı vardır”… Öyle işi ikide 
birde “66’ya bağlamakla” nereye kadar?  

Bindik bir alamete… Gidiyoruz kıyamete.    


