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LıSTELERı ELEşTıRMEK SANA MI KALDI?
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Batı Trakya Türk Azınlığı son seçimlere Bağımsız Listelerle indi birileri adeta yer yerinden
oynadı. Herkes ağızını açtı ve konuştu. Son konuşanlardan biriside Yorgos Petalotis.
Unutulmasın ki Petalotis ikinci veya üçüncü kez bağımsız Listeler hakkında söz alıyor ve
asılsız hayal perez eleştiriler içerisinde bulunuyor. Anlaşılan o ki, Petalotis gibi bir çok kişi,
kurum veya kuruluş rahatsız olmuş. Gelecekten korktukları için durmadan Bağımsız
Listeleri eleştiriyorlar. Ama merak etmesinler, Batı Trakya Türk Azınlığı gelecek seçimlerde ki
ne zaman olursa olsun herkese gerektiği şekilde cevabını verecektir. Kim ne derse desin,
kim nasıl çamur atmaya çalışırsa çalışsın bana göre bağımsız Listeler başarılıdır.
Düşünsenize, önceden hiç yoktu herkes rahattı, bir çıktı herkes yerinden tepişmeye başladı.
Bağzılarının uykuları kaçtı. Öyle olmamış olsa habire bağımsız Listeleri eleştirmezler.
Demek ki bir rahatsızlıkları var ki durmadan eleştiriyorlar. Durmadan söyledikleri şey ki bunu
anlayamıyorum, “Konsolosluk kaybetti, Müslümanlar Konsolosluğu dinlemedi, ıonon caddesi
bu defasında sözünü geçiremedi, Konsolosluk seçimlerde etlkili ve başarılı olamadı” gibi
saçma sapan yazılar siyaset arenasında hakikaten komik bir durum ortaya koyuyor. Petalotis
ve onun gibi düşünenler şunu asla unutmamalıdırlar. Azınlık insanı ne zaman nerede ne
yapacağını çok iyi bilir. Sakın merak etmeyin ve sıkılmayın. Yedi sülaleniz düşünse Azınlığın
ne zaman nerede ne yapacağını, nasıl davranacağını kestiremez. Örnek mi, Yassıköy
Belediyesi ve dahasıvar, Gümülcine Türk Gençler Birliği başkanı Gümülcine belediyesi
Meclisine girdi. Bağımsız Listeler kaybetti diye düşünenlere hatırlatılır. Bir başka
anlamadığım konu, her seçim öncesi ve sonrası Başkonsolosların seçimlere müdahalesi
oldu, çizdi verdi gibi saçmalıkları. Yahu, Başkonsolos kendisi mi sandığın başına gidiyor oy
kullanıyor? Oy pusulalarını Başkonsoloslar mı veya o Kurumda çalışanlar mı dağıtıyor? Böyle
saçma sapan şey olur mu ya? Başkonsoloslar tabii ki herkesle görüşür ve kendilerine
başarılar diler. Aynen seçim sonrası olduğu gibi öncedende yarışta tüm adaylara başarılar
dilemek seçimlere karışmakmıdır? Yassıköy belediyesinde seçimleri kaybeden Amucas’ın
oylarını Başkonsolos mu çaldı? Çok basit, halk oy vermedi neden vermedi onu halka sormak
lazım. Dolayısıyla herkes birşeyleri kaybedince veya kendi sorumluluğunu ortadan kaldırmak
için bir günah keçisi arıyor. Aynen ND Partisinin ve diğerlerinin yaptığı gibi. Siz, Batı
Trakya Türk Azınlığını yok sayın, Azınlık insanını “Yunanlı Müslümanlar” yapın, kalkınmaya
yönelik yardımları Yunanlılara verin, Müftülerimize “Sahte Müftüler” deyin ve ondan sonra
gelin Bağımsız Listeleri başarısız deyip durun.
Başarılıdır ve şunu unutmayın, bundan böyle
dahada başarılı olacaktır bu listeler. şimdiki başarı son 25 gün içinde çalışmanın ürünüdür,
başarısıdır. Sayın Petalotis bağımsız Listeleri başarısızlıkla suçlayacağına, ona buna sataşıp
laf atacağına kendisi kendi bölgesini unuttu, ilk önce ona baksın. Azınlığa ne verdi ki çıksın
açıklasın.
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