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Ortadou'daki Kan Durduracak Tek lke Trkiye
Ortadou'daki Kan Durduracak Tek lke Trkiye

Aran Haber Agency: Kldarolu, Palandken ilesine bal bir kongre merkezinde sivil toplum kurulularnn
temsilcileri, muhtarlar, kanaat nderleri ve partililerin katlmyla dzenlenen "Sivil Toplum Kurulular ve
Muhtarlar Bulumas'nda yapt konumada, yeniden n yarglardan arnp daha gl dnmenin mmkn olduunu,
.bunu yapmalar gerektiini syledi
Bunu el birliiyle yapmak zorunda olduklarn belirten Kldarolu, "Klasik particilik anlaynn dna kmak
durumundayz. A partisi, B partisi, C partisi, hep kaybediyoruz. Kaybeden Trkiye. Kaybeden kim? Hep
beraber kaybediyoruz. Niye hep beraber huzur ierisinde, kardee yaamyoruz, niye ayrlyoruz, blnyoruz?
Ortadou'ya dndk. Kimlik, inan ve yaam tarz zerinden siyaset, bakalm bunun kimlii, inanc ve yaam tarz
.nedir. Bize ne? Siyasete ne? Kimsenin yle bir hakk yok" ifadelerini kulland

'MLYONLARCA KNN TEK DERD AKAM EVE GTRECE EKMEK'

:Kldarolu, bir milyon 800 bin kiinin asgari cretin altnda gelir elde ettiini anlatarak, szlerini yle srdrd

Bu 1 milyon 800 bin kiinin siyasetle, ehirlerle, bymeyle, gelimeyle, dnmeyle ilgisi yok. Tek derdi var,"
akam eve ekmek gtrecek miyim. Bunlar dnmek durumda deil miyiz? Niye blnyoruz, kavga ediyoruz?
Trkiye'yi Ortadou'ya dntrmek istiyorlar. Orta Dou corafyasnda kan akyor, Mslmanlar birbirlerini ldryor.
Gruplara ayrlmlar. Ellerine silahlar Ruslar ve Amerikalar veriyor. Petrol satyorlar, silah alyorlar,
birbirlerini ldrmek iin. Kim kazanyor? slam corafyas kazand m? Biz kazandk m? Yeniden dncelerimizi
oluturmak ve 'yeter' demek zorundayz. Kavgadan bktk artk. Kavga hangi topluma fayda getirdi ki bize
."fayda getirecek. Bir arada huzur ierisinde yaamak istiyoruz. Kavgasz yaamak istiyoruz
'SYASET HALKA HESAP VERMEK ZORUNDADIR'

Farkl fikirlerin zenginlik olduunu vurgulayan Kldarolu, ayn masa etrafna oturup konuabilmek ve
tartabilmek gerektiine iaret etti

Kldarolu, siyasetin farkl bir ey olduunu dile getirerek, "Siyaset halka hizmet etme sanatdr. Siyaset bir
zveri alandr. Siyasetin konusu budur. Siyaset zenginleme ve keyi dnme arac deildir. Siyaseti halka
.hesap vermek zorundadr. nk siyaseti kendi cebindeki paray deil, milletin parasn harcar" diye konutu
'ORTADOU'DAK KANI DURDURABLECEK TEK LKE TRKYE'

:Deerlerin kaybedildiini aktaran Kldarolu, unlar kaydetti

Eer birlikte olabilirsek, gerekten de kendi deerlerimize sahip olabilirsek, Trkiye o zaman blgesinde"
gerekten nemli pozisyona gelmi olur. Elin silahyla niye kardeimi ldreyim. Oysa Trkiye, Ortadou'nun
tmn ynetebilecek pozisyondadr. Ortadou'ya bar gtrecek olan lke Trkiye'dir. Ne Amerika'dr ne de
Rusya'dr. Orada akan kan durduracak tek lke Trkiye'dir. Trkiye'nin o nedenle blgedeki pozisyonu ok
nemlidir. Biz yeni bir Trkiye anlayyla yola kmak zorundayz. Yeni bir yolla ve yntemle yola kmak
zorundayz. Bize ve millete kurulan tuzaklar boa karmak zorundayz. Toplumu ayrtryorlar, blyorlar ve
kutuplatryorlar. Btn partililer benim kardeim. Bu lkede yayoruz. Kavga m edelim, hayr kardeim, niye
kavga edelim. Oturur konuuruz. Kavga etmeden yaamak zorundayz. Etrafmza bakn, bir ate emberi
."gibi Trkiye. Bu ate emberinden kmak zorundayz
.Toplantda at ile belediyesinin hizmetlerinin anlatld tantm videosu da izlendi
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