
"AKSİ TAKTİRDE  GEREĞİ YAPILIR"
Çarşamba, 25 Ekim 2017 06:21 - 

Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan beş belediye başkanının istifasını istedi ...
Gerekçe: Metal yorgunluğu ve Partinin yenilenme çalışması... 2019 seçimlerini kazaya
uğratmadan kazanmak ... Parti içindeki bir çok Fetöcüyü yağdan kıl çekmiş gibi temizlemek
...Parti içine çöreklenmiş kripto Fetöcü teröristleri ve dejenerasyona uğramış isimleri parti
içinden ayıklamak...  Yepyeni yüzlerle ve isimlerle siyasete devam
etmek... Gerekçe çoğaltılabilir ...  Yöntem, istifaya
çağırmaklamı olmalı ... "İstifa yoksa gereği yapılır" tehditleriyle mi.? Neden özellikle beş
belediye başkanı istifaya çağrıldı.? Gerisi gelecekmi.? Bu yöntem de sorgulana bilir... 
Ancak ; Ülke 15 temmuzda başarısız bir darbe kalkışması yaşadı ... AKP ile yıllardır kol kola
yürüyen bir cemaatin mensupları , ülkede mevcut hükümeti ve cumhuriyet rejimini ortadan
kaldırmak için hain bir kalkışma yaşattı...? 
Kancık bir oyundu ... İçerden kuşatılmışlıktı... Ya da bir menfaat çatışmadıydı ... Yemedi ... 
Sayın Cumhurbaşkanı oldukça usta bir zeka ile kalkışmayı başarısız kılmayı bildi... Bu çirkin ve
hain oyun oynanırken AKP içinde de elini kıpırdatmayan, terör örgütü cemaat ile iç içe girmiş bir
takım çürük kişiler ve isimler de olabilirdi... 
Sayın Cumhurbaşkanı bu kişileri ve isimleri çok iyi biliyordu... Ve bu kişileri parti içinden ustaca
diskalifiye etmek için istifa müessesini çalıştırmıştı... yorgunluğu ileri sürmüştü... 
İstifa etmekte direnen iksimlere "gereği yapılır " diye ince bir tehdit de savuruyordu ... 
Haklıydı... 
Çünkü... Sayın Cumhurbaşkanı parti içindeki hainleri, yolsuzluğa adı karışmış ya da şaibesi
olan isimleri parti içinden mutlaka bir şekilde temizleyip, 2019 seçimlerine tertemiz isimlerle
girip, bu seçimleri de kazanmalıydı ... 
Gitmeyene ve direnene " aksi taktirde gereği mutlaka yapılacak" tı...
Gitmeyene ve direnene gereği yapılmalı elbet... Çünkü bir çok il ve ilçe belediye başkanı sayın
cumhurbaşkanının estirdiği rüzgarla o koltukta... 
Halk, yıllardır bu belediye başkanlarına değil , Recep Tayyip Erdoğan ismine oy verdi ... 
Bu bağlamda ; AKP , sayın cumhurbaşkanının çabalarıyla içindeki safraları atarak
günahlarından arına bilecek mi...??? 
Yoluna tertemiz isimlerle devam edebilecek mi...??? Hayırlısı artık... 
Bekleyip göreceğiz ...
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