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Meydanlarda TSK istismarý
SEN ÇIK ; Meydanlarda TSK istismarý yap.... askerlede anlaþ...?

Tayyip Erdoðan meydanlarda CHP'ye hangi söylemle saldýrýyor. Askerle birlik olmakla.... Açýktan söyleyemiyor ama kurumlarýn
arkasýna saklanma diyerek kastettiði Türk Silahlý Kuvvetleridir.
Hayýr Tayyip Erdoðan'daki bu tutum ve tavýr yeni deðil...
TSK, Erdoðan siyasete gireli beri siyasi söylem baðlamýnda hep hedefindedir.
Ama ne ilginçtir ki Tayyip bey siyasette hep bu istismarýn üstünde yükseldi.
Diyarbakýrda DGM'nin asker üyeleri...kardeþlerim.... Erdoðan'ý þiir okudu diye mahküm ederken emir gen.kurdan gelmiþti...savc
bnb. mehmet hemþehrim kimden talimat almýþtý..dersiniz...?? aslýnda ona siyasi ikbal zemini hazýrlanmýþtý bizde alet olduk...
Oysa bu dava açýlmasaydý Erdoðan maðduru oynayamayacak ve eski bir milli görüþçü olarak tarihe havale olacaktý..cami cema
kalýp yok olup gidecekti þevki yýlmazlar gibi...
Peki kendini demokrasi mücahidi gibi sunan PETOMYALI Tayyip Erdoðan'ýn askerle ilgili sözleri tutarlý mýdýr.? ASLA
DEÐÝLDÝR...!!

"RTE" Petomyalý Erdoðan için önemli olan sadece ve sadece kendi siyasi ve MADDÝ çýkarýdýr... Çýkarý varsa deðil Askeri; A
ve Yýldýzlarý bile istismar eder.... bu adam böyle beslenir..geçmiþini araþtýrýn ilk çalýþtýðý iþyerinden ( coskun sucuklarýndan
kovulmuþ... ince ayrýntýyý bulacaksýnýz...!!
AKP kurulurken demokrasi baðlamýnda askere göndermeler yapan Erdoðan o günlerde bile Tayyar Altýkulaç'ýve vecdi gönülü,
abdulkadir aksuyu. beni... aracý yaparak Evren Paþa'dan TSK ile arasýný bulmasýný istemiþti...
Meydanlarda askeri ima ederek demokrasi kahramaný edasýyla gürleyen Erdoðan'ýn Büyükanýt Paþam ile bilinmeyen bir
Dolmabahçe buluþmasý var...içeriðini biliyorum þimdilik açýklamam mümkün deðil söz verdiðim insan var....!!!
Ýçeriði devlet sýrrý aslýnda 3 kiþinin bildiði devlet sýrrý olmazda... bu görüþmeden sonra AKP'de bir liste depremi yaþanmýþ ve
çizgisinde olanlar dýþlanmýþtý....isimlerinide yazmýþtým...bebnde sizlere....
Bazý çevreler bu dýþlanmayý Erdoðan-Büyükanýt buluþmasýna baðlýyor....(aynen öyle) ve Tayyip Bey'in Yaþar Paþamýza tem
ileri sürüyordu buda dogrudur.....
Peki demokrasi mücahidimiz Tayyip bey bunu yapar mý diye sorarsanýz; vereceðimiz cevap, yukarýda iþaret ettiðim gibi onun
siyasi ikbali ve çýkarý için her þeyi yapabileceðidir..
Ancak Yaþar paþam böyle þeylere girer mi diye sorarsanýz iþte ona evet diyemem....aslan gibi durur...elinni tersiyle reddeder....
Tabii söylenenlerle yazýlanlar da henüz hiçbir teyid görmedi... Ancak son geliþme hukuk literatürüne göre çok önemli bir karined
Ne midir bu geliþmeler....
Erdoðan'ýn Cumhurubaþkanlýðý için uzlaþma arayacaðým mesajý.....1
Ýþte bu mesajdan sonra býr fýsýltýdýr aldý baþýný gidiyor.... Yoksa Tayyip Bey'le TSK Cumhurbaþkanlýðý adaylýðý ismi veya m
anlaþtýlar da, var olduðu gibi görünen gerginlik yapay bir gerginlik midir diye?
Diyeceksiniz ki TSK kendine Þemdinli misali komplo kuranlara destek verenlerle nasýl anlaþýr?
Benim de hükmüm budur.... TSK asla ve kat'a AKP ile sütre gerisinde iþ çevirmez, anlaþmaz....
Ancak AKP doðru ya da yanlýþ zihin bulandýrmak ve kafa karýþtýrmak için müthiþ bir iletiþim tekniði ile dezenformasyon bombar
yapýyor.
AKP'nin son uzlaþma mesajýnýn ardýnda, bak devletle ve askerle kavga istemiyorum imajýný pekiþtirmek istemesi de olabilir...
Ne olursa olsun AKP'nin bu yaptýðý ilkesizliktir, kimliksizliktir, kiþiliksizliktir...
Hayrettin Ertekin
ENTERNET GRUPSTRATEJÝ BÖLÜM BAÞKANI
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