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Batý Ortadoðu'ya Savaþ açtý, Türkler uyanýk olmalý

Hollanda
Türkleri Konseyi Baþkaný sosyal-antropolog Sefa Yürükel, gazeteci Oðuzhan
Kýlýç&rsquo;a yaptýðý açýklamada, bir anda gündeme oturan Halep olaylarýnýn,
&lsquo;Türkleri kýþkýrtmak&rsquo; ve &lsquo;Türkiye&rsquo;yi kardeþleriyle savaþa sokmak&rsquo; için
emperyalizm tarafýndan tezgahlanmýþ bir Gladyo projesi olduðunu anlattý.
Türkiye&rsquo;yi Suriye&rsquo;yle savaþtýrma kýþkýrtmasýnýn bir CIA politikasý olduðunu,
Türkiye&rsquo;nin bu projede yer almadýðýný ve CIA&rsquo;nýn Erdoðan&rsquo;ý da bu rüzgara katmak
istediðine dikkat çeken Yürükel öte yandan, HDP&rsquo;lilerin en aðýr cezaya
çarptýrýlmalarý gerektiðini vurguladý ve Türkiye&rsquo;de MHP&rsquo;den kopmalar sonucunda
doðacak yeni bir partinin CHP&rsquo;yi de bitirebilecek güce sahip olacaðýný söyledi.

CIA
HALEP ÜZERÝNDEN KIÞKIRTMA YAPIYOR ve TÜRKLERÝ KULLANMAYA ÇALIÞIYOR

Akademisyen
Sefa Yürükel þunlarý belirtti, &ldquo;Emperyalizmin hedefi Ortadoðu&rsquo;da büyük savaþý
çýkartmak ve Türkleri burada kullanmak. Þimdi Halep konusu etrafýnda bir
kýþkýrtma yapýlmaktadýr. Bunu yapanlar CIA&rsquo;nýn &lsquo;Gladyo&rsquo; olarak bildiðimiz etki
elemanlarýdýr. Bunlar Avrupa&rsquo;da meydanlara çýkýyorlar. Bu baðlamda CIA,
Avrupa&rsquo;daki Türkleri &lsquo;koç baþý&rsquo;olarak öne sürerek, onlarý kendi emperyalist
projeleri için kullanmak istiyor. Onun için Türkler bu yürüyüþlere
katýlmasýnlar. Avrupa&rsquo;daki istihbarat örgütleri de bu hedef çerçevesinde
çalýþýyor. Mezhep kýþkýrtmalarýna dikkat edilmeli.&rdquo;

GLADYO
KIÞKIRTMASINI KOBANÝ OLAYLARINDA DA YAPTI, AYNISI YAÞANIYOR

&ldquo;CIA,
Türkleri de Erdoðan&rsquo;ý da, bu emperyalist saldýrý amaçlý, rüzgarýna katmaya
çalýþýyor. Toplumumuzu bu kýþkýrtmalara gelmemeye çaðýrýyorum. &lsquo;Kobani
olaylarý&rsquo;nda da emperyalizmin ayný tezgahýný gördük. Akýllý insan bu duygusal
þeylerden yola çýkmaz. Türkler kendilerini kullandýrmamalýdýr. Türkiye&rsquo;nin
böyle bir politikasý yoktur, bu kýþkýrtmalar Türkiye&rsquo;nin politikasý deðildir,
olmamalýdýr. Ýstihbarat örgütleri Türkleri, kendi bölgesindeki kendi kardeþiyle
savaþmaya itmek istiyor.&rdquo;

KOMÞULARLA
&lsquo;ÝÞBÝRLÝÐÝ ve BARIÞ&rsquo; DOÐRU POLÝTÝKADIR

Atatürk
sever bir düþünce insaný olarak bilinen Yürükel þunlarý belirtti,&ldquo;Hatalardan
vazgeçip, bundan sonra PKK, DEAÞ gibi Amerikancý terörist örgütlerine karþý,
Rusya ve Çin&rsquo;le birlikte, Iran, Irak ve Suriye merkezi hükümetleri ile
iliþkiler geliþtirilmelidir. Türkiye&rsquo;nin görevi, bölgede huzurun gelmesine
katkýdýr. Çin, Rusya, Türkiye, Ýran ve dolaylý olaraktan Suriye ile antlaþma
sonucu Halep&rsquo;te gerçekleþen zorunlu tahliyede, son tahlilde Türkiye akýllý
davranmýþtýr. Ve tahliyenin gerçekleþmesinde Rusya ve Ýran ile birlikte önemli
rol üstlenmiþtir. Þimdi ikinci aþamada ise, Amerikancý dinci terör örgütleri ve
PKK terör örgütünün bölgeden tamamen temizlenmesi için, Suriye merkezi hükümeti
ile birlikte kazýma hareketine giriþmektir.&rdquo;

KÝMSE MERAK ETMESÝN
TÜRKÝYE-SURÝYE GÖRÜÞMELERÝ SÜRÜYOR
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&ldquo;Ortalýkta, CIA&rsquo;nýn &lsquo;kýþkýrtma politikalarý&rsquo;na uygun olarak gürültü çýkartýp, Türkleri sokaða
çekip provokasyon peþinde olanlar var. Gladyo&rsquo;ya hizmet eden bu odaklar þunu
bilsinler ki, Türkiye&rsquo;nin Suriye ile olumlu yönde görüþmeleri sürmektedir. Onun
için kimse aksi yönde oyuna gelmesin. Türkiye þu anda CIA&rsquo;nýn oyuna gelmedi,
ama içimizde gelenlerin sayýsý ne yazýk ki çok.&rdquo;

ANCAK ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE TERÖR
ÖRGÜTLERÝ BÖLGEDEN KAZINABÝLÝR

&ldquo;Tüm bu dinci ve PKK&rsquo;lý
teröristlerin koordinatörünün ABD ve Batýlý güçler olduðunu biliyoruz. Bunlar
Türkiye&rsquo;ninde parçalanmasý ve rejimin deðiþmesi için ABD, Batý ve Ýsrail
tarafýndan piþirilen gruplardýr. Çin, Rusya, Ýran, Suriye ve Irak
ekseninde Amerikancý terörist dinci gruplarýn ve PKK terör örgütüne karþý ortak
strateji geliþtirip emperyalizm ve onun yerli iþbirlikçisi dinci terörist
gruplarýn ve PKK terör örgütünün bölgeden kazýmalýdýr. Suriye&rsquo;nin ve bölgedeki
Türkiye dahil diðer devletlerin huzur ortamýna kavuþmasý buna baðlýdýr.&rdquo;

HDP&rsquo;LÝLERE EN AÐIR CEZA
VERÝLMELÝ

HDP&rsquo;lilerin hapse atýlmasý konusunda kanunlarýn iþlemesi gerektiðini ifade
eden Sefa Yürükel, &ldquo;Normalde bu PKK uzantýsý
HDP&rsquo;lilerin, eski tabirle &lsquo;vatana ihanet&rsquo;ten idam, günümüzde ise
aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý almalarý gerekmektedir. Bunlarýn
iþledikleri suçlarý iyi incelersek ve üst üste koyarsak bu gerçek ortaya
çýkýyor. Yürürlükte olan en aðýr ceza verilmeli. Ama þunu da söyleyeyim ki,
normal düzende böyle bir oluþumun parti olarak yasal onay almasý mümkün
deðildir. Bunlar pek çok insanýmýzýn ölümünden sorumludur. Normal ülkelerde
böyle birþeyin olmasý mümkün deðildir.&rdquo;diyerek aðýr ilerleyen
süreci eleþtirdi.

MERKEZ-SAÐ&rsquo;DA YENÝ PARTÝ
GELÝYOR

Güncel siyasi geliþmeler konusunda ise Sefa Yürükel þunlarý söyledi, &ldquo;Taban hariç, CHP&rsquo;nin üst
kademesi tamamen Türkiye&rsquo;nin menfaatinin aleyhine çalýþýyor. CHP&rsquo;nin
Türkiye&rsquo;ye katkýsýný görmüyorum. Millet olarak merkez-sað&rsquo;da yeni bir oluþuma
hazýr olmalýyýz. Önümüzdeki süreçte iç politikada yeni bir parti söz konusu
olabilir. Bu da MHP&rsquo;nin içinden çýkacak. Devlet Bahçeli&rsquo;nin gücü tükenmiþtir.
Bu yeni parti merkez-sað olacak, bu parti çaða uygun milliyetçi, hatta Türkçü
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bir parti olacak. Bu parti sadece AK Parti&rsquo;den ve MHP&rsquo;den deðil CHP&rsquo;den de
ciddi oy alacak.&rdquo; dedi.

FETÖ&rsquo;NÜ GÜCÜ BÜYÜK ÖLÇÜDE
SINIRLANDI

FETÖ siyasete tekrar el
atmak ve güç devþirmek için, kurulacak bu yeni partinin içinden tekrar
canlanabilir mi, canlanmaz mý? sorusu üzerine,
Sefa Yürükel, &ldquo;FETÖ buradan tekrar
canlanamaz. Fethullah Gülen kendi kýçýný kurtarma derdinde, bu terör örgütünün
büyük ölçüde beli kýrýlmýþtýr. Fethullahçý terör örgütü&rsquo;nün eski kudreti
kalmadý. Tehlike potansiyeli devam etse de etkisi ve gücü sýnýrlanmýþtýr, kimse
onlardan alýþ-veriþ bile yapmýyor.&rdquo;
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