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KOZ 

Yanlış hesap Bağdat’tan döner. 

AKP’nin hesabı, HDP’yi baraj altına itip tek başına iktidar olmak. 

Herhalde CHP’den oy beklemiyorlar… AKP, CHP’nin HDP’deki emanet oylarının 

CHP’ye dönmesini, HDP’deki dindar Kürt oylarının kendilerine dönmesini, son dönem 

PKK’ya karşı tutum nedeniyle MHP’den gelecek oyları hesap ediyor olabilir...Demokrasilerde 

“Hesap” tükenmez.  

HDP ne yapacak? Önemli olan bu. 

HDP’nin 3 aşamalı planı şöyle görünüyor. 

Birinci aşamada “süreci sen bozdun” diye iktidara yüklenecek… Bu söylemi 

Demirtaş’ın güçlü söylemi ile zenginleştirecek… Örneklerle inandırıcılık sağlayacak. Bazı 

küçük bombalar patlatarak gündemi belirlemeye çalışacak. (Bu aşamada gizli – açık ve iç- 

dış destek bulacaktır)…Erdoğan ve çevresine vurarak yol alacak.  

 İkinci aşamada İLK KOZ kullanılacak…Bu koz kesinlikle gündem yaratacak ve 

medyayı sürükleyecektir. Bu koz “İMRALI TUTANAKLARI”dır. Sadece İmralı tutanakları 

değil… Çözüm sürecinin tüm kayıtları ORTAYA DÖKÜLÜRSE… AKP gerçekten yıpranabilir. 

Dile getirilen VAATLER kamuoyunda tartışıldıkça MHP’den oy gelmez… Tersi olur. Zaten 

MHP’de bu oltaya takılıp bar bar bağıracaktır. Bu aşama seçim süreci boyunca CHP 

tarafından da dibine kadar kullanılır.  

 HPD’nin İKİNCİ KOZ’u… Seçimlere 30 – 40 gün kala “PKK’ya POSTA KOYMAK” 

olacaktır. Bu üçüncü aşama kuvvetli bir senaryo ile sahneye konacaktır. O kadar gerçekçi bir 

senaryo sahneye konacak ki… AKP bile bunlar “Tiyatro yapıyor” diyemeyecektir. Dese bile 

daha zor durumda kalacaktır. Şöyle ki “seçimlere 20 gün kala PKK yurt dışına bölük 

bölük çıkıyor… Medya görmezden gelse askerle çatışıp teslim oluyor. KCK iç çatışma 

görüntüsü veriyor” sa HERKES BUNA İNANMAK İSTER…Demirtaş KAHRAMAN olur. 

O’da hiç şımarmadan, her zamanki MAHCUP ve MUZİP havası ile elini göğsüne koyup… 

kitleleri selamlar.  

 Saray’ın A planı……SEÇİM… yeterki Anketler bunu gerektirsin.  

     B planı……TRANSFER ile bir AKP hükümeti güven oyu aramak 

     C planı……CHP koalisyonu… yeter ki CHP’yi iyi bağlasın.  

 Evet sarayın değişik planları var. Ancak hedefe koyduğu Kürt hareketi ve Açık – Gizli, 

İç – Dış destekçilerin de daha birçok KOZ’ları var.  

 Tüm medya dünyasına müjdeler olsun. Bir seçime gidilirse kimsenin söyleyeceği bir 

vaad yok. Gündem, “Şenlikli bir sansasyon” olacak… Haberler kulaklarımızdan taşacak. 

Sonuç ne mi olur? 

 OLAN MİLLETE OLUR… 


