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BİZ "HALKIZ",PARTİ BİZİZ...
1-Ben fabrikada emekçi,grevde grev sözcüsü olan Hasan'ın...Evime götürdüğüm ekmek için
emeği sömürülen, saatlerce çalıştırılan ve sizin bir kez olsun yanına uğramadığınız,bir grevde
beraber halay çekmediğiniz Hasan...
2-Ben nasırlaşmış elleri ile tarlada ekini toplayan Ahmet Amcayım... Hani topladığı ekini
satamayan,tüccara tefeciye mahkum edilen,hani seçim zamanı dışında bir kere yanına gelip
halini sormadığın Ahmet Amca...
3-Ben çay toplayan Asiye Teyze'yim,evinde erkeğinden fazla çalışan...Hani senin bir kez olsun
sofrasına oturup derdini dinlemediğin Asiye...
4-Ben Murat'ım bozuk eğitim sisteminde geleceği ellerinden alınan,bir yarış atı gibi sınavdan
sınava sokulan...Hani senin anlamaya çalışmadığın,dilini konuşamadığın genç Murat...
5-Ben Zeynep'im,ben İffet'im,ben Ayşe'yim her gün sokaklarda taciz edilen,tecavüze
uğrayan,şiddet gören öldürülen...
6-Hani kırmızı ceylan derisi koltuklarınızdan hamaset yapıp,Salı gününden salı gününe o da
ölme zamanımız denk geldiyse grup toplantınıza ismimizi andığınız ama bunun dışında tek
bir eylemde bulunmadığınız...
7-Ben avukat Mehmet'im barom bölünürken,parklarda uyurken,polis copu yerken,yerlerde
sürüklenip biber gazı ile dağıtılırken "Ama siyasallaşmasın diye bizi istemediler" kolaycılığına
kaçıp yanına bile uğramadığınız Mehmet...
8-Ben Berk'im,Umut'um,Aleyna'yım,Pelinsu'yum "Z kuşağından"...Hani dilini
bilmediğiniz,anlamadığınız,ama Erdoğan'a dislike attım diye oylarını hiç bir şey yapmadan
"Çantada keklik" gördüğünüz...
9-Ben Mahmut'um,ben Salih'im,ben Metin'im,ben Hüsnü'yüm işsiz,parasız,çocuğuna harçlık
veremeyen,karısının karşısında boynu bükük ama halinden haberiniz olmayan umut
olamadığınız işsizler hani...
10-Ben Fatma'yım,ben Çetin'im küçük esnaf olup iflas etmiş kepenk kapatıp iflaslarla
boğuşan...Bir kez yanına uğramadığınız esnaf hani...
11-Biz "HALKIZ",parti biziz...

12-Ve siz...
13-Ceylan derisi kırmızı koltuklarınızda otururken rahat rahat atıp tutanlarsınız...
14-Salı gününden salı gününe konuşmayı bize "Muhalefet" diye yutturanlarsınız...
15-YSK'da mühürsüz oylar geçerli sayılıp geleceğimiz çalınırken ses çıkaramayıp,
geleceğimizin çalınmasına müsaade edenlersiniz...
16-Dokunulmazlıklar kaldırılırken "Anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz" diyenlersiniz...
17-"Yerel Yönetim Özerklik şartını neye mal olursa olsun mutlaka getireceğim" diyenlersiniz...
18-Ülkenin gazetecileri hapislere atılır,zindanlarda tutulurken iki satırlık konuşma metinleri
içine sıkıştırdığınız isimlerin üzerinden alkış almak yerine bir eylemde bulunmayanlarsınız...
19-Bizi kapıkulunuz olarak görüp "Tıpış tıpış oy vereceksiniz" diyenlersiniz...
20-10 seçimdir yenilip,hala başarı masalı anlatanlarsınız...
21-Parti içinde iktidara gelirken "Korku imparatorluklarını yıkacağız" deyip,partide tek adam
sistemi kurup,korku dağları yaratanlarsınız...
22-Ve her şeyden önemlisi siz muhalefeti umut yaratmak,iktidar olmak için değil muhalefette
kalmak için yapanlarsınız..
23-Yeter artık,yeter bu ülkede yarınlara umutla bakmak isteyenlerin umutları üzerindeki kara
bulut olduğunuz...
24-Yeter artık,yeter bu ülkeyi perişan eden,uçuruma sürükleyen AKP'ye "Gizli destek"
olduğunuz...
25-Yeter artık,yeter bu millete "Öğrenilmiş çaresizliği" dayattığınız...
26-Yeter artık,yeter Atatürk'e hakaret edilirken dahi susup bizlerin boynunu yere eğdiğiniz...
27-Bir yol yapamıyorsunuz anladık...
Bir yol bulamıyorsunuz onu da anladık...
O zaman yapacağınız bellidir,O YOLDAN ÇEKİLECEKSİNİZ...
28-CHP asırlık bir çınardır,sizler ise o çınarın gölgesinden "Nemalanan" bu partinin
yöneticileri...Ama o asırlık çınarın gerçek sahipleri sizleri uğurlayacaktır...

29-Çünkü bu partinin tabanı,o sessiz,hani sizin yok saydığınız,hatta sizin sağcı,liberal,mezhep
ve etnisiteyi önceliği yapan politikalarınızı reddettiği zaman ihraçla,tasfiye ile sindirmeye
çalıştığınız tabanı haykırıyor:
İSYANIM VAR YETER ARTIK!
#isyanımvaryaterartık
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