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Ţ�Dünya onu insanlık suçundan ararken saraylarda ağırladığımız 

El Beşir’in ülkesi Sudan’da kadınların sırtladığı demokrasi müca-

delesi başarıya ulaştı. Beşir’in hapiste yalnızlığı sürerken ülkede 

ifade özgürlüğünü desteklemek adına polisin silah kullanması 

yasaklandı. Protesto eylemlerinde güvenlik güçlerinin hak ih-

lallerini önlemek üzere 18 savcı görevlendirildi. Şimdi Sudan’ın 

yanında olmak var. Şimdi “Sudan’da olmak var anasını satayım”.
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Ţ 2018 yılında Çorlu'da 

yaşanan ve 25 kişinin 

hayatını kaybettiği 

felaketin yargılama 

sürecinde bir arpa boyu yol alınmıyor. Sorumlular yerine mahke-

me önünde açıklama yapan kayıp yakınları yargılanırken, 

sorumlu TCDD yönetimi çözümü faciada hayatını kay-

beden ve yaralananlara 21 milyon ödeyerek susturmada 

buldu. Ama, iki kızını kaybeden Erdinç Dikmen yaşanan-

lara daha fazla dayanamayarak kalp krizinden yaşamını 

yitirdi. 
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Ţ�Covid-19 gerekçesiyle sivil toplum örgütlerinin, siyasi 

partilerin avukatların, doktorların yani bilcümle muha-

lefetin sesi kesilirken ve basın açıklamalarına izni veril-

mezken, aşı karşıtları valilik izniyle miting yaptı. 
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Ţ İzmir BB Başkanı Tunç Soyer yaşanan deprem sonrası hasar-

lı binalar için kullanılacak kredi için Dünya Bankası’yla yapılan 

anlaşmanın onay için Erdoğan’ın imzasını beklediğini açıkladı. 

Başta CHP’li büyükşehir belediyeleri olmak üzere muhalif beledi-

yelerden şimdilik kayyuma devredilmeyenlerin çalışmaları yerel-

de olmazsa merkezi yönetimlerde bekletiliyor ya da reddediliyor. 

Sonra gelsin CeHaPe zihniyeti hikayesi….
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