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SURİYELİ SIĞINMACI BUNALIMI 
ve DEHŞETİ.. 

 

Dünya çizerleri kıyıya vuran insanlığı böyle gördü.. 
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Bilindiği gibi "Bla bla" sözlükleri anlamsız laf kalabalığı demek oluyor. Avrupa ülkelerinin  

işe yaramayan bir yığın söz etmesi sonucu 2 ve 3 yaşlarındaki Suriyeli çocuklar Aylan ve  

Galip Kürdi'nin Bodrum kıyılarına vuran masum ve umarsız cesetleri oldu!  

Avrupalılar, topraklarını "işe yaramaz başkaları" ile hele Müslüman Araplarla paylaşmak istemiyor  
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(haksız da sayılamayacak İslamofobia). Ama her  yıl düzenli "Göçmen programları" ile Dünyanın  

her yerinden, yetişmiş sınırlı sayıda insangücünü kaymak sıyırırcasına (crème de la crème) 

ülkelerinden kopartıyorlar (yeni sömürgecilik!) Bu yüzden Ege ve Akdeniz'de her türlü  

sığınmacı vahşeti işleniyor.  

 

İtalya sığınmacı gemilerine ateş açarak karasularına sokmuyor..  

 

Yunanistan kıyı koruma görevlileri sığınmacıların botlarını açık denizde delip uzaklaşıyor..  

 

"Uygar Avrupa" nın utandıran ilkel yüzleri. BM Sığınmacılar (Mülteciler) Yüksek 

Komiserliği (UNHCR) ise ortalarda yok.. 

 

ABD-AB’nin Suriye'de, Irak'ta son yılların Türkiye yönetimlerini de alet ederek başlattıkları iç savaş, 

kitlesel (milyonlarca insan!) göçlere yola açtı.  

 

Halen Türkiye'de son birkaç yılın ürünü 2+ milyon Suriyeli sığınmacı var. Bunların da bir bölümü 

Türkiye'yi beğenmeyerek Avrupa'ya göz dikmiş durumda. Şimdi ise majesteleri kale kapılarının 

payandalarını sıkı sıkı vurmakta. Macaristan'da yakalanan 13 yaşındaki Suriyeli "kaçak" göçmenin 

sözleri insanlığa ibrettir : 

 

"Siz ülkemizde iç savaş çıkartmayın, biz zaten gelmeyiz.." 

***** 

 

Türkiye'nin 20 yıl kadar önce Irak sınırında, 3 yıl kadar önce de sınırda tampon bölge oluşturmasına 

izin vermeyen AB-ABD, birkaç milyon sığınmacının muazzam giderleri için yeter parasal destek 

vermekten de kaçınmakta.. Türkiye, hem AKP'nin akıl dışı ve fukarası Batı güdümlü dış politikasına 

yansın hem de başına sardığı yıllarca çözemeyeceği dev sorunlara.. 

 

Bedeli masum bebekler, çocuklar, kadınlar.. ödesin ama asıl sorumlu da kalkıp meydanlarda 

"Rabia" işaretiyle din sömürgenliği yapsın ve hiç sıkılmadan "onlara ensar olduk" diyebilsin!  

Ve Türkiye'de milyonlarca “gariban” bu çirkin politikayı yutsun, AKP gene gene.... iktidar olsun! 

İşte BOP'un ölümcül, kanlı sonuçları.. Ne diyordu Tayyip bey kezlerce yineleyerek ? 

 "Biz Büyük Ortadoğu Projesinin eşbaşkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz... 

Bu proje Ortadoğu halklarına barış... getirmek içindir.." 
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Ne dersiniz, BOP'çular da mı kandırdı Erdoğan'ı? Önüne gelen kandırıyor Bay RTE'yi ?!? 

Ve böyle bir insan 13 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor, yetmiyor HALİFE - SULTANLIK istiyor  

hatta hiç sıkılmadan "Türkiye'yi bir şirket gibi yönetmeyi" önerebiliyor!?  

7 Haziran 2015 seçimlerinde % 9 oy yitirerek 276'yı bulamıyor ama yakamızdan düşmüyor. 

Çarpıcı atasözüdür :  

 Nush (nasihat) ile uslanmayanın hakkı tekdir (azarlama);  

tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir (dayaktır)!  

Anlaşılan o ki, AKP'ye oy veren milyonlarca yurttaşın (son seçimde 18,63 milyon) canı  

hala dayak istiyor ama ne çare ki kuru ile birlikte yaş da yanıyor..  

1 Kasım'daki zoraki seçimde, öncekinde oy kullanmayan 9,1 milyon seçmen bu kez  

oy kullanırsa (hiç olmazsa yarısı CHP’ye oy verirse), AKP ve RTE'den kurtulabileceğiz..  

Yoksa sıra, kaba dayak sonrası Ahmet Rasim’in "Falaka" sında! 

 

***** 

İnsanın kulaklarında muhterem “akillerden” Orhan Gencebay'ın  

"Batsın bu dünya" şarkısı yankılanıyor.. 

Sevgi, saygı, ACI ve UTANÇLA. 

04.09.2015, Datça 


