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Erdoðan'ýn yeni uyutma taktikleri
Tayyip Erdoðan, daha &ouml;nce Ergun &Ouml;zbudun ve ekibine
hazýrlattýklarý, Amerika&rsquo;da g&ouml;r&uuml;c&uuml;ye
&ccedil;ýkardýklarý, Baþlangý&ccedil; ilkelerini deðiþtiren, ilk &uuml;&ccedil;
maddeyi de iþlevsiz hale getiren Anayasa taslaðýný hi&ccedil;
hatýrlatmadan, yaptýklarý kýsmi deðiþiklikleri savundu.
Erdoðan bu arada g&uuml;zel laflar da etti tabii; &ldquo;12
Eyl&uuml;l&rsquo;de kazanan sadece evet diyenler deðil, onlarla birlikte
hayýr diyenler olmuþtur. Ben, sizlere &rsquo;evet diyenler gaflet, dalalet,
hýyanet i&ccedil;indedir&rsquo;demiyorum. Bu zihniyeti telin ediyorum,
lanetliyorum&rdquo; dedi
Erdoðan, &ldquo;Evet diyenler ne kadar demokrasi &ouml;zlemi
i&ccedil;inde ise ben inanýyorum ki Hayýr diyenler o kadar demokrasi
&ouml;zlemi i&ccedil;indedir. Y&uuml;zde 58 T&uuml;rkiye sevdasý ile
T&uuml;rkiye aþký ile &lsquo;Evet&rsquo; derken, y&uuml;zde 42 de
T&uuml;rkiye aþký ile sevdasý ile &lsquo;Hayýr&rsquo; demiþtir&rdquo; diye
bir c&uuml;mle de kullandý.
Hani hayýrcýlar darbeciydi!
***
Erdoðan, &ldquo;Halk oylamasý s&uuml;recinde muhalefet partilerinin
toplumu kutuplaþtýrmak ve bu sayede &lsquo;Hayýr&rsquo; oylarýný
artýrmak i&ccedil;in yoðun gayret i&ccedil;inde olduklarýný m&uuml;þahede
ettik. Son derece hassas konularýn, ter&ouml;r&uuml;n, þehitlerimizin,
demokratik a&ccedil;ýlým s&uuml;recinin, laikliðin, yaþam tarzlarýna
m&uuml;dahalenin bir istismar aracýna
d&ouml;n&uuml;þt&uuml;r&uuml;leceðine, bu yolla milletin aldatýlmak
istendiðine, halk oylamasý s&uuml;recinde bir kez daha þahit olduk&rdquo;
diyebiliyor.
Ýnsaf!
&ldquo;Yargý artýk dedelerden talimat almayacak&rdquo; diyerek
Alevi-S&uuml;nni ikiliði &ccedil;ýkaran, Karadeniz k&ouml;ylerinde
&ldquo;Alevi hakimler gidecek, M&uuml;sl&uuml;man hakimler
gelecek&rdquo; propagandasý yaptýran kimdi?
Bundan daha &ccedil;irkin daha tehlikeli istismar olur mu?
***
Erdoðan, &ldquo;Bizden, birileri akýldanelik yapmak suretiyle ter&ouml;r
&ouml;rg&uuml;t&uuml;yle g&ouml;r&uuml;þme talebinde bulunurlarsa
kusura bakmasýnlar, bizim ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;t&uuml; ile
g&ouml;r&uuml;þme gibi bir fantezimiz yok&rdquo; ifadesini de kullandý. Ýyi
de bir haftadýr Ýmralý&rsquo;da Abdullah &Ouml;calan ile
g&ouml;r&uuml;þenler ne g&ouml;r&uuml;þ&uuml;yor? Bir haftadýr
ABD&rsquo;de CIA ile g&ouml;r&uuml;þenler ne
g&ouml;r&uuml;þ&uuml;yor? Soros&rsquo;un Yugoslavya&rsquo;yý daðýtan
ekibinin Diyarbakýr&rsquo;da ne iþi vardý? Bu adamlarla
Dolmabah&ccedil;e&rsquo;de ne g&ouml;r&uuml;þt&uuml;n&uuml;z?
ABD&rsquo;ye hizmet verdiði bilinen Vamýk Volkan ile neyi
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g&ouml;r&uuml;þ&uuml;yorsunuz?
Erdoðan&rsquo;ýn bu c&uuml;mleler arasýnda tek olumlu tavrý, ikinci bir
resmi eðitim dilinin olmayacaðýný s&ouml;ylemesiydi? Ancak
g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde toplumlar televizyonlarla eðitiliyor ve bu da
TRT 6 eliyle, yani devlet eliyle yapýlýyor!
Erdoðan, &ldquo;24 saat farklý dilde yayýn yapan kanallar var. Ne oldu,
b&ouml;l&uuml;nd&uuml;k m&uuml;? Ana dilde istediðiniz kurslarýnýzý
a&ccedil;abilirsiniz. Ama bizden resmi olarak ana dilde eðitim beklerseniz,
bunu bizden beklemeyin&rdquo; dedi.
Bu ifadeler, bu &uuml;lke halkýnýn zek&acirc;sýna ve sosyoloji bilimine
hakarettir!
Farklý dillerde yayýn yapýldý diye &uuml;lke pat diye b&ouml;l&uuml;nmez.
Ama 50 yýl i&ccedil;inde farklý dillerde veya leh&ccedil;elerde konuþan
G&uuml;neydoðu halkýný TRT 6 K&uuml;rt&ccedil;esinde tek bir millet
haline getirmiþ olursunuz.
Erdoðan, bunlarý &ouml;ng&ouml;remeyecek kadar bilgisiz birisi midir?
***
Fakat, yapýlan hazýrlýklar bakýn nasýl karþýlanýyor: MHP Grup
Baþkanvekili Mehmet Þandýr, &ldquo;PKK&rsquo;nýn taleplerini karþýlamak
i&ccedil;in deðiþtirmeyi d&uuml;þ&uuml;nd&uuml;kleri anayasa
&ccedil;alýþmalarýna MHP asla destek vermeyecektir&rdquo; dedi.
Þandýr, h&uuml;k&uuml;metin BDP ile g&ouml;r&uuml;þmesini de
&ldquo;Anlaþýlýyor ki AKP h&uuml;k&uuml;metiyle b&ouml;l&uuml;c&uuml;
ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;t&uuml; arasýnda m&uuml;zakere
baþlamýþtýr&rdquo; diye yorumladý.
Ger&ccedil;ekten bu parti PKK&rsquo;nýn siyasi kanadý deðil midir? Bunu
herkes bilmiyor mu? O halde Baþbakan &ldquo;Biz ter&ouml;r
&ouml;rg&uuml;t&uuml; ile g&ouml;r&uuml;þmeyiz&rdquo; derken kimi
kandýrmaya &ccedil;alýþýyor?
Arslan Bulut / Yeni&ccedil;að
Gönderen Bozkurt NET:
http://www.ulkuocagi.net
Bu Haberin Adresi:
http://www.ulkuocagi.net/modules.php?name=News&op=NEArticle&sid=306
5

Sayfa 2 ile 2 Açýk Thursday, June 29 2017 @ 02:20:02 CEST.

