Mihrac Ural'a davet

BİR YERDEN BAŞLAMALI...
Sitede THKP-C/Acilciler Örgütü ve sana yönelik onlarca
yazı yazıldı. Eksigi-fazlası, bildigimiz-bilmedigimiz cok
sey ögrendik.
Yazılanlar ; Dogal olarak bir çagrıya dönüştü. Üç imzalı bu çagrıda benimde imzam bulunuyor.
Hoşlanılır veyahoşlanılmaz , yazılar yenileriyle devam ediyor. Öyle görünüyor. İşin kriminal yönü henüz bitmis degil. Daha
yenileride gelecek.
Her yazan kişinin arkasında bir ‘’dosya’’ hazırlıyorsun.Unutmamış oldugun

kesin ama yinede hatırlatmak istiyorum.

06.01.1990 tarihinde, benimle birlikte 7 kişinin imzası bulunan bir çagrı metninde küçük alıntılar
yapacagım, bu alıntılar ; ‘’daha önce neredeydiniz ? nicin bir sey yapmadınız? ‘’gibi
soruları olanlar icindir. Yazılanlara yetmediyse bir de bizden olsun. Gerek görülürse metin tam olarak yayınlanacaktır.
"Leninist...örgütlenmede en üst organ Kongre'dir. ..Tüzügün
düzenlenisindeki mantik,Örgüt'ü Genel Sekreter'lik kavrami
bazinda,tek kisiye indirgeyici bir icsellige sahiptir."
"Birinci Kongre Kararlarinin hala yayınlanmamış olması, neyin
îşledigini; neyin nasıl işlediginin, örgüt anlayışının..anlaımıdır da! Tüzügün mantıgı, mantıgın teorik arka planı,..gelişkin kadroların...tasfiyesinin tarihsel nedeni olarak da karşımıza
çıkmaktadır."
"Örgüt olunamamıştır.Olan, kendini tasfiye etmiştir.Örgüt bitirilmiştir.
Tasfiyenin tasfiyesi tamamlanmalıdır."
"..Pragmatizm,içinde bulundugumuz verili konjonktüre dek sistema-
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tize edilerek, yönetsel siyasette devrimci politikanın
yerine ikame edilmis; Bizantist...politika pratikte ilke haline
getirilmiştir.
Akıl almaz ve benimsenemez çeşitlilikte, istismardan kisiliksizlige..yapımıza musallat olan kangreni..kesip atabilecegimize inaniyoruz. ..herkesi devrimci politikaya çagırıyoruz."
"Tarihimizde çirkinlikler yaşanmıstır. Bu tarihin aklanmasi önce,
insanlarin kendileriyle hesaplaşmasından geçiyor. Sonra birbirleriyle. Hesaplaşma tarihe sorumluluktur. Bilerek ve bilmeyerek karşılıkı suçlar işlenmiştir .Bu Tarih, suçlu bırakılmaya layık degildir."
"..Örgüt yoktur. ..tereddütsüz örgüt yokedilmistir diyebiliyoruz."
Bu kadari yeter.
Metin yedi imzali bir belgedir.Elinin altida vardir. Mihrac; İstersen
sen yayınla. Herkes okusun.
Yazı kalıcıdır Mihrac Ural. Yazı, yoldaş degilki öldüresin.
"ve hic bir sey yasam kadar sasirtici degildir.Yazi haric."*
Seni şaşkına çevirecegiz bilmiş ol Mıhrac.
Şu kriminaliteni, Acilciler orgütünü nasil tükettigini; "Cemaziyel evvelini" bitirelim, aykırı "varligini
da" ,dosyalarini da ele alacagiz.
Dosya dedimde: Şu benim dosyayi da sümen altindan cikarsan, belliki ihtiyacın olacak. Bana
uygun gördügünüz ölüm biçimini de ögrenmis olurdum. Kötü yazıyla yazılmış bir toplantının
tutanağını ZİHNİ ALAN (Yusuf) gösterdi.
Bir kontrol et, Arsiv'inizden kaybolmuş( !) olmasın.
Bu "kacıncı ölmem.." Senden önce denemek isteyenler de çıktı. Ikisi
Devlet mühürlüydü, gari- resmi’lerini saymam mı gerekli? Bak, birinde,
Engin yetişmeseydı eger, cidden ölmüş olacaktım. Engin Yoldaş’tır. Sen yoldaşlıgın

kolay kazanıldıgın mı sanıyorsun? Yoldaşlık senin gibiler tarafindan o kadar çok kirletilen bir kavram haline getirildiki; Agis'in ahırı’na
çevirildi.
Mihrac Ural,
Sana bir çagrida bulunuyorum:
Herkes elindekini, dilindekini, dilinin altıdakini de;
Belge,bilgi, yazili ne varsa alsin gelsin. Hani diyordun ya,
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Açacagim! Şuna buna gerek yok. Bizi boşuna ugraştırıyorsun.
AÇ, olsun bitsin.
Bir öneride bulunuyorum, kabul edip etmemekte serbestsin.
Gerçi sen, herkese açacagini söylemistin ya! Ben yine de
önereyim: Istersen önce Acilciler'e açalim. Genis, dar
hepsi kabulümüzdür. Hem böylece gizli ( !)ligede uymus oluruz.
Dersen ki illede, genis ve açık olsun; Öncelikle HDÖ'lü
arkadaşları çagırırız. (Zira işin ucu onlara kadar uzanacaga benzer.)

Bir komisyon kurarız. Bakınız, bu komisyon fikri
benim degil. Hatırlayacaksın. Kavgali bir telefon görüsmenizde Ali Sönmez önermişti. "Tarafsız bir komisyon kurulsun ben elimdeki belgeleri vermeye hazırım. Cesaretin var mi, neyin varsa sen
de verebilecek misin?"
Öneriyi ben tekrarliyorum.
Komisyona devrimci yapılanmalar da eleman versinler. Bu katılm
sonsuz öneme sahiptir. Mutlaka olmalıdır. Bundan taviz vermeyiz.
Komisyonun vercegi karara herkes uyacak.
Var mısın?
Kaygılanma. Toplantının yerini, güvenligini, kısaca teknik gerekliligini, en iyi şekilde
ayarlayacagımdan kuşkun olmasın. Seni tutuklamayız. Kılına dokundurmadan güvenlik içinde
geri gönderecegime kamu oyu önünde söz veriyorum. Tıpıs tıpıs geldigin gibi geri
gideceksin. Güven duymazsan korumalarınıda getirmene itiraz etmeyiz. Bu görevide
komisyona devredebiliriz. Dogrusuda bu.
Komisyona katılımdan taviz veremeyecegimizi tekrarlamak istiyorum.
Irtikap ettigin, Örgüt kalitlarinin nereye verilecegine de bu komisyon karar verecektir.Önemlidir.
Bilim Adami, Tarihci,Import-Export- Pardon! Expert, kimi getirmek
istersen, seçimi sana bırakıyoruz. Faizci Fadıl'ın katılımına ayrıca
sevinecegiz. Ihmal edilmeye...
Böyle tarihi bir güne tanıklık icin "Kadim" halklarımıza haksızlık
etmeyelim denilirse; Bana bırakın: Bir televizyon kanalı masrafı
benden, mutlaka ayarlarım. Kadim Halklarımızın hepsini çagırma( !) İzdiham ( !) olur. Temsilen
pazar iznine çıkmış iki asker ayarlamak
zor degil. Toplantının ilk konuşmasının sana verilmesi önergesini Divan'a ben verecegim. Söz.
Askerler yerini almistir, Buyrun Mihrac ural. Ilk konuşma sizin.
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Alkişlar "AC AC AC"!
"Açmam,açamam...cünkü..."
Aç, Mihrac Ural Ac.
"Takke düşsün kel görünsün."
hain kim, kim Likidator.

Ne diyorsun ? Mihrac Ural. Varmısın… ?

Haydar YILMAZ…
Davete alt not: Asik suratli bir cagri olsun istemedim! Komisyonun
kararına razıyım. Yazıdaki yıldızlı tırnak içi, O.Pamuk'tan aktarma.
Adın andıgım icin hosgörüsünü beklerim.
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