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Soruþturulmasý gereken asýl çete!

Türkiye&rsquo;de Kürt kökenli vatandaþlarýmýzýn haklarýndan bahsedenleri araþtýrdýðýmýzda, çoðunluðunun Kürt olmadýðý
Avrupa&rsquo;dan üst düzey politikacýlarla birlikte, devamlý olarak Türk kimliðine saldýrýyor, hatta Türk diye bir milletin olmadýð
söylüyorlar. Sonra da Kürt diye Türk&rsquo;ten ayrý bir milletin varlýðýndan bahsederek, özerklik veya federasyon taleplerini dile
getiriyorlar.
***

Asýl hedefleri Kürtlerin bir millet statüsü kazanmasý ve baðýmsýz devlet kurmalarý deðildir. Asýl hedefleri, &ldquo;Ne mutlu Tür
diyene&rdquo; sözüyle hayat bulan Türkiye Birliði&rsquo;ni yýkmaktýr; Kürtlerin baðýmsýzlýðý, onlar için amaç deðil Türkiye&rsq
parçalamakta kullanýlmasý gereken bir araçtýr. Týpký Osmanlý&rsquo;yý parçalamak için Balkanlar&rsquo;daki milletleri ve ayrý
Ermenileri kullandýklarý gibi... Türk aydýný, bu gerçeði tarihi örnekleriyle hafýzasýnda yaþattýðý için, tedbirli davranýyor, direniyo
aydýnýnýn direncini kýrmak için, henüz var olup olmadýðý bile belli olmayan bir terör örgütüne adlarýný karýþtýrýp, onlarý en azý
nezdinde itibarsýzlaþtýrmak istiyorlar!
Eþ zamanlý olarak 40 bin kiþinin canýna malolmuþ bir terör örgütünün daðdaki baþý ile dolaylý görüþmeler yaparak, bölücü terö
ve meþrulaþtýrmak planýný sürdürüyorlar. Ýþte asýl soruþturulmasý gereken terör organizasyonu budur.
Öyle ki siyasi partilerde, devlet bürokrasisinde, yabancý misyonlarýn içinde ve medyada bu organizasyon içinde görev yapanlar
vardýr.
Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Türkiye&rsquo;yi Türk kimliðinden çýkararak parçalama kararlýlýðýnda olan bu terör çetesi
Ümraniye soruþturmasý gibi bir soruþturma baþlatmýyor?
Þayet böyle bir soruþturma baþlatýlýrsa, Türkiye en az 50 yýl rahat eder!
***

&ldquo;Ne Mutlu Türküm diyene lafý kaldýrýlmalý, köylerin adlarý Kürtçe&rsquo;ye çevrilmeli, Abdullah Öcalan tecritten
kurtarýlmalý&rdquo; diyen Ýhsan Arslan, iktidar partisinde önemli bir konumdadýr. Peki ama bu cüreti nereden buluyor? Biliyor
ki &ldquo;Ne mutlu Türküm diyene sözünü daðlara taþlara yazdýlar. Bu ilkelliktir ve aþýlacaktýr&rdquo; diyen kiþi, bu ülkede
Cumhurbaþkaný olabilmiþtir. Ondan önce de &ldquo;Türk dediðin nedir ki?&rdquo; diyebilen baþka bir Cumhurbaþkaný gelip ge
***

www.turkcutoplumcu.org&rsquo;dan gönderilen &ldquo;AKP&rsquo;nin DTP&rsquo;den farký var mý?&rdquo; baþlýklý yazýda
durumun net bir fotoðrafý çekiliyor:
&ldquo;Türkiye&rsquo;yi milletsizleþtirme süreci dýþ güçler ve iþbirlikçileri tarafýndan yürütülmüþtür. Küresel sermaye, destekled
demokratlar, liberal sol, etnik ýrkçý hareketler ve cemaatlere mozaik kavramýný kabul ettirmiþtir. Bu oluþumlarýn etki ajanlarý
tarafýndan oluþturulan öðretilerin tornasýndan çýkan yeni kuþak ise bilerek ya da bilmeyerek bu yabancý görüþlerin yýlmaz savu
olmaktadýr.
DTP ile AKP&rsquo;nin Güneydoðu sorununa bakýþý üç aþaðý beþ yukarý aynýdýr. AKP&rsquo;nin DTP&rsquo;den farký
Türkiye&rsquo;deki baþka etnik kimlikleri de kaþýmasýdýr.
AKP&rsquo;nin eðitim, üretim, araþtýrma-geliþtirme, iþsizlik gibi birçok ana mesele üzerinde durmasý gerekirken &rsquo;Ne mut
Türküm diyene&rsquo;vecizesi ile uðraþmasý vahimdir! Her ülkenin bir anayasasý, bir bayraðý ve bir resmi dili vardýr. Bir ülkede
gönülleri birleþtiren, ticareti saðlayan, insanlarý kaynaþtýran ve yakýnlaþtýran en önemli olgudur. Bir ülkenin dil birliðini bozmak,
milli birliðini bozmaktýr ve nihayetinde parçalamaktýr. Türkiye&rsquo;nin dil birliðini bozmaya çalýþan her giriþime karþý durmak
vatandaþýnýn asli görevidir.&rdquo; Arslan Bulut 18.05.09
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