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Farkýn arkasýnda olan halk olmak

&ldquo;FARKIN ARKASINDA&rdquo; OLAN HALK OLMAK! &ldquo;YA DÜN YA DÜNYA&rdquo; sloganýnýn altýnda ki
gerçekleri anlatan bir yazý yazmýþtým daha önce. Þimdi ise &ldquo;TALAT VARSA BENDE VARIM Çünkü beni Türkiye&rsquo;y
baðlýyor&rdquo; sözündeki samimiyetsizliðe deðinmek istiyorum. Ýlk önce Talat&rsquo;ýn bu sloganýndan önceki, referandum
döneminde ki tutumuna bakalým. Türkiye Hakkýnda ne düþünüyordu. &ldquo;Türkiye, AB için Kýbrýs'ý feda etmez" deniyor. Ney
edecek? Türkiye'de bir yanlýþ anlayýþ var; "Kýbrýs'ý feda edemeyiz". Nereden buldun da veriyorsun? Kýbrýs senin deðil ki.
Fethetmedin ki Kýbrýs'ý. Kýbrýs Türkiye'nin deðil. Türkiye Anadolu'nun ücra bir köþesinden daha çok yardým yapmýyor mu Kýbr
Metresi iþte. Kendi çocuðuna yapmýyor, metresine yapýyor. Biz kendimizi Türkiye'nin metresi gibi hissediyoruz. (Vatan Gazetes
- 10 Aralýk 2003)&rdquo; Kendini metres olarak gören Talat, birden bire neden Türkiye&rsquo;ye baðlanmanýn var olma
nedeni olmasýný savunur hale geldi dersiniz? Çünkü artýk Türkiye&rsquo;de de kendisi gibi düþünen bir iktidar var. KKTC&rsqu
tanýmayan fakat aynen Talat gibi tanýr gibi görünerek Cumhuriyetin temellerini sinsice kazan bir iktidar var. Daha önceki
iktidarlar Cumhuriyeti kurdurmuþ, Kuzeyde ki Türklerin baðýmsýzlýðýný tüm dünyaya kabul ettirmek için kurulan Cumhuriyeti ilk t
da yine onlar olmuþtu. Bu cumhuriyet kurulurken aðlayan ise Talat olmuþtu. Þimdi ise kendisini Türkiye&rsquo;nin metresi gibi
gören Talat Türkiye&rsquo;ye baðlanmayý istemektedir. Dün metresiydi, bu gün ise her halde &ldquo;kumasý&rdquo; olacaktýr.
Zira metreslikten ancak kumalýða terfi edebilir. Her iki halde de bu slogan Talat&rsquo;ýn nasýl bir korku yaþadýðýný anlamam
açýsýndan önemlidir. Bu kadar samimiyetsiz, Türk milletine bu kadar kin ve nefretle yaklaþan bir kiþi&rsquo;nin nasýl olup da
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetinin bekasý için çalýþabileceðine inanýr, Baðýmsýzlýk için kan dökmüþ bir neslin evlatlarý. Ve o k
Türkiye&rsquo;ye baðlanmasýný istemesinde samimi olduðunu düþünür&hellip; Kaldý ki bu kiþi, kanlarýyla bu topraklarý vatan y
neslin anavatanýna dil uzatabiliyor, &ldquo;Kýbrýs senin deðil&rdquo; diyebiliyor. Kendisini anavatanýna ait görmüyor. Kendisine
Türk denilmesine tahammül edemiyor. &ldquo;KIBRISLI&rdquo; olmayý Türk olmaya tercih ediyor. Peki, bizler hala bu
kendisine Cumhurbaþkaný sýfatýný bile yakýþtýramayan, Toplum Lideri olduðunu defalarca dýþ temsilcileri kabulü sýrasýnda,
Cumhurbaþkanlýðý forsunu, bayraklarý indirerek ispat etmiþ olan bu yabancýyý Cumhurbaþkaný olarak seçecek miyiz? &ldquo;
DÜN, YA CUMHURÝYET&rdquo; diyerek bende O yabancýnýn sloganýný deðiþtiriyorum. Dünyada kabul görmek için önce biz
kendimizi kabul etmeliyiz. Önce biz kendi egemenliðimize sahip çýkmalýyýz ki dünya da bizi, biz olarak kabul etsin. Aksi takdirde
bizi sindirmeye hazýr bekleyen Rum&rsquo;un azýnlýðý olmaktan, hatta azýnlýktan da öteye Helenleþmeye doðru gideceðimizi
unutmayalým&hellip; Sandýk baþýnda, kendi kaderimizi oylayacaðýmýzý unutmayalým. Bu topraklarda yatan binlerce kefensiz
þehidin kemiklerini sýzlatmak istemiyorsak, vatanýmýza, Türklüðümüze, Cumhuriyetimize sonuna dek sahip çýkmalýyýz. Oylarý
parçalamadan, yalan vaatlere kanmadan kendi hür irademizle KKTC de yaratýlan farkýn arkasýnda olan halk olduðumuzu bir
kez daha ispat etmeliyiz&hellip; Bir kez daha Derviþ Eroðlu demenin zamanýdýr. Unutmayalým bu ne Derviþ Eroðlu&rsquo;nun
nede Talat&rsquo;ýn zaferi olacaktýr. Bu Farkýn arkasýnda duran halkýn zaferi olacaktýr. Gerçek anlamda halkýný arkasýna ala
kazanacaktýr. Son seçimler halkýn kimin arkasýnda olduðunu göstermiþtir. 18 Nisan&rsquo;da da ayný iradeyi göstermek bizim e
büyük vazifemiz olacaktýr. Son bir uyarý daha yapmak istiyorum sandýk baþýna giderken, tüm þahsi çýkarlarýmýzý bir kenara b
yalnýz Cumhuriyetimizin bekasýný düþünmeliyiz. Çünkü Bu seçim sonunda ya var olacaðýz, ya da yok olacaðýz. 07.04.2010Ayl

https://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 19 June, 2021, 04:42

