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Cumhurbaşkanı Erdoğan (http://www.hurriyet.com.tr/index/recep-tayyip-erdogan), Avrupa

Parlamentosu Başkanı Schulz (http://www.hurriyet.com.tr/index/schulz)’un “Đdam geri gelirse AB

müzakereleri durur” sözlerine sert yanıt verdi. Schulz’a referandum resti çeken Erdoğan, “Kimsin

sen ya, kimsin? Orada bir parlamentonun başkanı, nesin sen? Şu terbiyesize bak ya, ‘Yaptırım

uygularız’ diyor. Ya senin her yerin yaptırım olsa ne yazar” dedi. Erdoğan, ‘Milli Tarım Buluşması’

kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda çiftçilerle buluşmasında özetle şunları söyledi:

MÜCADELE AZMĐMĐZĐ BĐLEDĐMÜCADELE AZMĐMĐZĐ BĐLEDĐMÜCADELE AZMĐMĐZĐ BĐLEDĐMÜCADELE AZMĐMĐZĐ BĐLEDĐ

“(Derik Kaymakamı’nın şehit (http://www.hurriyet.com.tr/index/sehit) edilmesi) Muhammet

Fatih kardeşimizin şehadeti öfkemizi ve üzüntümüzü arttırırken, aynı zamanda bölücü terör

örgütüyle olan mücadele azmimiz biledi, arttırdı. Türkiye (http://www.hurriyet.com.tr/index

/turkiye) Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanı, TSK (http://www.hurriyet.com.tr/index/tsk)’nın

başkomutanı olarak şu mesajı vermek istiyorum: Hamdolsun, bugüne kadar hiçbir şehidimizin

kanını yerde koymadık, koymayacağız.

(Đdam isteriz sloganları üzerine) Şimdi Batı çıkmış ne diyor: ’Đdam olmaz. Nereden bunu

konuşuyorsunuz’ diyor. Ey Batı, bu milletin kaderi sizin elinizde değil. Bu milletin kaderi bizim

elimizdedir. Bugün (http://www.hurriyet.com.tr/index/bugun) dünyanın büyük çoğunluğunda

bu var. Kimsin sen ya, kimsin? Orada bir parlamentonun başkanı, nesin sen? Sen Türkiye adına

ne zamandan beri kara verme yetkisine sahip oldun? Türkiye’deki birileriyle çevirdiğiniz

fırıldaklar bu millet adına değil.

YIL SONUNDA MĐLLETE GĐDELĐMYIL SONUNDA MĐLLETE GĐDELĐMYIL SONUNDA MĐLLETE GĐDELĐMYIL SONUNDA MĐLLETE GĐDELĐM

Almanya’da, Fransa’da Đsveç’te, Hollanda’da her tarafta terör örgütünün ajanları cirit atıyor, cirit.

Onlara her türlü desteği vereceksiniz, ondan sonra kalkıp Türkiye’ye de ‘AB ile ilgi müzakereler

durdurulabilecek‘ diyeceksiniz. Geç kaldınız ya, hemen kararınız verin. Yıl sonuna kadar

sabredelim, ondan sonra millete gidelim. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil mi? Öyleyse

nihai kararı millet vereceğine göre millete gidelim. Đngiltere bile millete gitti, ihtiyacı yoktu.

Niye? AB’nin içindeydi. Ama millet ne yaptı Đngiltere’de çıkalım dedi ve çıktılar.

HER YERĐN YAPTIRIM OLSA NE YAZARHER YERĐN YAPTIRIM OLSA NE YAZARHER YERĐN YAPTIRIM OLSA NE YAZARHER YERĐN YAPTIRIM OLSA NE YAZAR

Birileri kendi akıllarınca bu coğrafyayı bize dar etmek istiyor. Şu terbiyesize bak ya, ‘Yaptırım

uygularız’ diyor. Ya senin her yerin yaptırım olsa ne yazar. Geç kalıyorsun geç. Biz de bu

saldırılara cevap olarak onların kullandığı ne kadar maşa, alet, hain varsa hepsinin başını

eziyoruz ve ezeceğiz. Şehitlerimizin cenazelerinde biz gözyaşı dökeceğimize varsın onların topu

birden cehennem çukurunda cayır cayır yansın. Bu ülkenin tek bir evladının tırnağına o

teröristlerin ve yardakçılarının milyon tanesini değişmeyiz. Uluslararası alanda da terör

örgütlerini arkalarındaki güçlerle hesaplaşmaktan geri durmayacağız.” 

DÜNYAYI DAR ETMEZSEK YAZIKLAR OLSUN BĐZEDÜNYAYI DAR ETMEZSEK YAZIKLAR OLSUN BĐZEDÜNYAYI DAR ETMEZSEK YAZIKLAR OLSUN BĐZEDÜNYAYI DAR ETMEZSEK YAZIKLAR OLSUN BĐZEREKLAM
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Satılık Apartman Dairesi

Ankara / Keçiören

3 Oda 1 Salon 155 m²
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6.286 m²
420.000 TL

Bu iletiye ilk siz yorum yapın.
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murat guven (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/murat-guven_620369) Allah seni ıslah
etsin.

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
Gönder
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