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Şemdinli'de Umut Kitabevi'nin bombalanması, TSK'ya kurulan ilk tertipti.
Bu tertipten sonra Atabeyler, Ergenekon, Balyoz, Casusluk gibi adlarla kurulan tertiplerin
mağdurları tahliye olmuş, ancak Şemdinli mağdurlarının tutukluluk hali devam etmişti.
Bu tertibi Fethullahçılar ile PKK militanları işbirliği halinde tezgahlamışlardı.
Bakınız : http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/09/son-2-kumpas-magdurusemdinli.html
HSYK tarafından açığa alınan Şemdinli tertibinin Savcısı Ferhat Sarıkaya, "Şemdinli
iddianamesini ben yazmadım, kullanıldım" diye itirafta bulunarak tertipçilere alet
olduğunu açıklamak zorunda kalmıştı.
Bunun üzerine sanık avukatları yeniden yargılama telebinde bulundu. Van 1. Ağır Ceza
Mahkemesi, yeniden yargılama talebini kabul ederek 12 yıldır haksız yere tutuklu kalan
Astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz'in tahliyesine karar verdi.

"Gölge CIA" olarak bilinen Stratfor belgelerinde TR705 kodu ile adı geçen CHP Milletvekili
ve Parti Meclisi Üyesi Sezgin Tanrıkulu, Şemdinli tertibinin çökmesinden rahatsız oldu.
Muhteremin bu konuda dün attığı tvit şöyle:
"9 Kasım 2005'te Şemdinli'de Umut Kitabevi'ni bombalayıp suçüstü yakalanan sanıklar
serbest bırakıldı. Budur AKP'nin yeni Adaletsizlik düzeni."
Demek ki, FETÖ-PKK tertipleri ülkemize adalet getirmiş. Bu tertiplerin açığa çıkarılması ve
suçsuz askerlerin serbest bırakılması AKP'nin adaletsizliği imiş.
FETÖ mağduru E. Jan. Kurmay Albay Mustafa Önsel'in Aydınlık'a yaptığı açıklama özetle
şöyle:
"Şemdinli davasının kumpas olduğu bilirkişi raporlarıyla sabittir. İddianameyi FETÖ'cü
Savcı Ferhat Sarıkaya yazdı. Sarıkaya, iddianamenin kendisine FETÖ tarafından
yazdırıldığını itiraf etti.
Şemdinli kumpası FETÖ ve PKK işbirliğinin en somut kanıtıdır. Bilinen ilk kanıtı da
diyebiliriz.
Sezgin Tanrıkulu o zaman Şemdinli davasına avukat olarak müdahil oldu. Zaten kendisi
PKK'lıların avukatlığını yapmakla meşhur olmuştur.

SİHA'larla ilgili yersiz iddialarda da bulunmuştu. Tanrıkulu gibi adamları CHP'de tutarak
Atatürk'ün partisine yazık ediyorlar.
Tanrıkulu suç işliyor. Adil yargılamaya müdahale etmeye çalışıyor. Şemdinli davası
üzerinde konuşmayı bıraksın, gitsin Ahmet Altan ile öpüşsün"
LİNK : https://www.aydinlik.com.tr/mustafa-onsel-den-feto-kumpasini-savunantanrikulu-na-sert-tepki-turkiye-ekim-2017-1
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