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AKP iktidarı (ve Türkiye!) Kasım 2002'den bu yana 12,5 yıldır ektiklerini biçiyor.. 
Yıllardır her fırsatta yazıyor, söylüyoruz.. 
 

AKP'nin misyonu buydu; BOP kapsamında Büyük Kürdistan'ın kurulması! 
 

BOP eşbaşkanı RTE, bu görevle iktidara taşınmıştı. 
Şimdiki "feryatlar" (!) tümüyle iç kamuoyuna dönük timsah gözyaşlarıdır. 
Olası bir erken seçimde ciddi oy yitiğini engellemek, dağılmamak içindir. 
 

Bay RTE belki de, BOP Eşbaşkanlığının gerçekte ne demek olduğuyla 
ilk kez bu denli yüzleşmektedir ve ciddi ürkü (panik) içindedir.. 

 
Tayyip beyin "Bedeli ne olursa olsun.." bağırtısı, 
ne yazık ki Mehmetçiğin sorumsuzca kanının dökülmesidir. 

 
Halkımız bu acı ve kanlı siyaset tuzağını yutmayacaktır, yutmamalıdır! 

 
Erdoğan'ın bildik çığlıkları şövenizm ikliminde AKP'nin ve kendisinin elini  
"ne pahasına olursa olsun" güçlendirme çırpınışıdır! 
 
Ne yazık ki acı gerçek budur ama boşunadır.. 
 
Türkiye'nin sağlıklı kurumsal yapıları hala ayaktadır ve artık (7 Haziran 2015 seçimleri sonrası)  
topal ördek AKP-RTE'nin böylesine tehlikeli bir serüvenine izin vermeyecektir, vermemelidir. 

 
TSK'nın yurtdışına yollanması Anayasa md. 92 uyarınca TBMM yetkisindedir. 
BM Anayasası (UN Charter) ve Güvenlik Konseyi bu tür bir serüvene izin verecek midir? 
“Sıcak izlem” bağlamında 51. maddeye dayanılacak ise yıllardır neden bu yapılmamıştır? 
Komşular, başta Rusya ve İran ile Suriye nasıl ikna edilecektir? 
 
AKP dış politikası da iç politikası gibi ülkemizi ciddi çıkmaza sürüklemiştir. 

 
Öte yandan ABD'nin de artık sabrı kalmamıştır ve 

 
Büyük Kürdistan'ı = 2. İsrail'i = Büyük İsrail'i artık somutlamak istemektedir. 

ABD Başkan yardımcısı, ömrü içinde artık Büyük Kürdistan'ı göreceğine inandığını belirtmişti.. 
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Biz geçen hafta da (20.6.2015) bu sitede yazdık, uyardık, manşette yer verdik : 
(http://ahmetsaltik.net/2015/06/20/birlesik-buyuk-kurdistana-2-israile-ve-postmodern-ya-da-yeni-sevre-
bolunmeye-bes-kala/) 
 

BİRLEŞİK BÜYÜK KÜRDİSTAN’a = 2. İSRAİL’e ve  
POSTMODERN ya da YENİ SEVR’e = BÖLÜNMEYE BEŞ KALA… 
 
İçeride, artık miadını dolduran Bay RTE'den kurtulmak için kolunu kanadını kırma zamanıdır. 
Klasik senaryodur, Erdoğan da öbürleri gibi, sümüklü mendil gibi tarihin çöplüğüne atılacaktır. 
Partisinin gardı kırılmıştır, daha da zayıflatılması uygun olacaktır.  

 
Nasılsa CHP "Açılım" a en az AKP kadar tutkun / adanmış kılınmıştır. 
 
CHP ve HDP'nin büyütülmesi ile kısa süre sonraki seçimde AKP'den ve günahlarından kurtulma 
zamanı gelmiştir. 

 
MHP mi?.. Bir süre daha yüzer - gezer stepne.. Sonra? 
Allah Bahçeli'ye ne denli siyasal ömür verdiyse o denli.. 
 

 AKP'siz bir hükümet kurulmalı ve geçmiş dönemin muazzam yolsuzluklarının,  
Cumhuriyet düşmanlığının, muazzam tahribatın ..... hesabı sorulmalıdır.. 
 
Mutlaka, mutlaka.. 
 

 Suriye ve Irak'ta, -dolayısıyla Güneydoğu'da- normalleşmenin ilk koşulu da AKP'yi siyasal karar 
mekanizmalarından olabildiğince hızla dışlamaktan geçiyor. 

 
Sevgi ve saygı ile. 
29 Haziran 2015, Ankara 
http://ahmetsaltik.net/2015/06/29/buyuk-kurdistanin-top-sesleri-ve-esbaskanin-sahte-cigliklari/ 
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