Turkce harf sorunu olanlar icin baglanti:
https://aliserdarbolat.blogspot.com/2018/12/bahceli-ergenekon-sucu-icin-ozur.html
Bahçeli Ergenekon suçu için özür dilemeyecek mi ?
Ali Serdar Bolat - 3 Aralık 2018
Cumhuriyet Savcısı iddianamesinde "Ergenekon kumpas, örgüt yok" deyince gazetecilerin
konu ile ilgili sorusu üzerine Devlet Bey "Ergenekon Davası iddianameye göre çökmüştür"
yanıtını verip aklı sıra kendi kendisini akladı.
LİNK : https://www.aydinlik.com.tr/bahceli-den-ittifak-ve-ergenekon-yorumu-politikaaralik-2018-1
Halbuki kendisi de tıpkı müttefiki Tayyip Bey gibi FETÖ tarafından kandırılmış, Ergenekon
kumpasına destek vermişti. Tayyip Bey hiç olmazsa "kandırıldık" demiş, kumpasa vermiş
olduğu destek için bir açıklama yapmıştı. Devlet Bey'den de en azından "kandırılmışız"
demesini beklemek hakkımız değil mi? Türk Ordusu'na, Atatürkçü komutanlara, yurtsever
aydınlara karşı yapılmış olan kumpasa verdiği destek için bir özür borcu yok mu?
PKK elebaşı Cemil Bayık. "Erdoğan'a geçmişin darbecilerini yargılatmasını sağlayan
PKK'dır" diyordu.
MHP kodamanlarından Celal Adan ise: "Ergenekon ve Balyoz olaylarında bir takım
hevesler olduğunu gördük, yakaladık" diyor ve aklı sıra Bahçeli'yi şöyle övüyordu:
"Bahçeli darbe heveslilerinin hevesini kursağında bıraktı. Tuzağa düşmedi."
Demek ki neymiş? PKK darbecileri yargılatmış, MHP de yakalamış. Tabii yakalayan MHP
değil, FETÖ + AKP ortaklığı. MHP ve CHP de kumpasın destekçileri.
Türk Ordusu'na, Atatürkçülere karşı FETÖ + AKP + MHP + CHP + PKK kutsal Amerikancı
ittifakı.

Bakınız:
LİNK : https://aliserdarbolat.blogspot.com/2015/03/mhpnin-darbecilerlemucadelesi.html
+
Gazeteciler Celal Adan'ın sözlerini MHP kodamanlarından Oktay Vural'a sordular. Vural:
"Adan doğru söylemiş" dedi.
Video kaydı:
LİNK : https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=4NF-zfgPyyA
+
Kulaklarına inanamayan gazeteciler, Devlet Bahçeli'den de aynı yanıtı aldılar:
Gazeteci:
"Ergenekon ve Balyoz birer darbe hevesidir dedi Sayın Adan"
Devlet Bahçeli : "Evet, doğru söylemiş Celal Adan"
27 saniye süreli video kaydı:
LİNK : https://twitter.com/erbil_osman/status/1069320805698416645

Karar verilip komutanlar, yurtsever aydınlar yüzlerce yıl ceza alınca şöyle çağrı yapmıştık
Devlet Bey'e:
"Kararlar onaylandı. Asıl darbecileri açıklamakta çok geç kaldın. Bari şimdi açıkla. Eğer bir
şey biliyor da saklıyorsan, suç işliyorsun. Her durumda suçlusun."

Ergenekon tertibi ile 22 yıl 6 ay hapis cezası verilen E. Tuğg. Levent Ersöz, Bahçeli'ye
gönderdiği mektupta "Asıl darbecileri açıklamak zorundasınız, hem de delilleriyle"
diyordu.
LİNK : https://aliserdarbolat.blogspot.com/2014/01/tugg-ersozden-bahceliye-asldarbecileri.html
+
TBB Başkanı Feyzioğlu Özel Görevli Ergenekon Mahkemelerinin verdiği mahkumiyet
kararlarının geçersiz olması için teklif verince Devlet Bey birden celalleniverdi. "Apo'ya
verilen ceza da geçersiz hale gelir." diyerek teklife karşı çıktı. AKP'li Adalet Bakanlığı bile
bu yönde çalışmalar başlatmışken...
Bakınız:
LİNK : https://aliserdarbolat.blogspot.com/2014/01/bahceli-beyin-apoya-yeniden-yargyolu.html
+
Türk Ordusu'na kumpas kurulduğu Tayyip Bey dahil devletin en üst makamları tarafından
itiraf edilince Fethullahçı cephe feryat etmeye başladı.
İşte FETÖ ile birlikte kumpasın çökertilmesine karşı çıkan zerzevat:
- Kılıçdaroğlu'nun CHP Yönetimi ve Cumhuriyet gazetesi
- Devlet Bahçeli'nin MHP Yönetimi
- PKK, BDP ve Özgür Gündem gazetesi
- TKP ve sOL gazetesi
- ÖDP ve BirGün gazetesi
- EMEP ve Evrensel gazetesi
- Emin Çölaşan

Bu zerzevata en iyi yanıtı Yılmaz Özdil vermişti:
- Bunak mısın, geri zekalı mısın

- Sen Feyzioğlu'na gıcıksın diye insanlar zindanlarda ömür mü tüketsin
- Sen liboşlarla gez, Perinçek içerde çürüsün
- Düşün kardeşim yakamızdan

Bakınız:
LİNK : https://aliserdarbolat.blogspot.com/2014/01/fetullahc-cephe-feryat-figan.html
++++
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