CHP’DE ÇAPAN’LI BAYRAMLAŞMA
Esenyurt’ta 3 bin kişiyle bayramlaşma
Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde CHP Esenyurt İlçe Örgütü’nde başlayan geleneksel bayramlaşma
Cumhuriyet Meydanı’nda 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. CHP Esenyurt İlçe Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, yoğun katılımın kendileri için önemli bir mesaj olduğuna dikkat çekerek “Çok sevdiğim bir arkadaşım
bana ‘Esenyurt kaybedildiğinde televizyonlardaki “Esenyurt düştü” yazısı zoruma gitti’ demişti. Biz o günden
sonra arkadaşlarımızla beraber bu kaleyi geri almak için büyük çaba sarf ettik. Bugün, buradaki bu kalabalık
fotoğraf, bizim el ele tutuşarak o yazının tersini yazdıracağımızın göstergesi oldu” dedi.
İlçe örgütündeki bayramlaşmaya katılan Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan da yerel
seçimlere çok az bir süre kaldığını hatırlatarak “Sokak örgütlenmesi olmadan Esenyurt’u geri alamayacağız.
Birbirinizle dalaşmayın, dövüşmeyin, yarışmayın. Birbirinizle yarışmak yerine AKP ile yarışın. Türkiye’de en
geniş ittifakı kurmaya çalışıyoruz. Ankara’yı da, İstanbul’u da CHP olarak almaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Bu süreçte herkesle görüştüklerini vurgulayan Dr. Çapan bayramlaşmaya katılan Esenyurtlulara şunları
söyledi:
“Esenyurt’ta kimsenin birbirini yok sayma lüksü yok. El ele vermeliyiz. Ayrı düşenin de, ayrı gidenin de yolu
açık olsun ama herkese kapımız açık. Herkes komşusunu, arkadaşını, ahbabını bu işe katmalı. Yeniden
aydınlığa çıkmalıyız. Ama ampulle değil, güneşle aydınlığa çıkmalıyız. Onlar karanlığın, biz de aydınlığın
temsilcisiyiz. Sizi hayata, güneşe, güneşin sofrasına davet ediyorum.”
Esenyurt’u geri alacağız
Esenyurt’un Türkiye’nin hassas noktalarından biri olduğunu belirten Dr. Çapan “Geçtiğimiz yerel seçimlerden
sonra bir Esenyurt’a bir de Antalya’ya sevinmişlerdi. Antalya’yı kurtarabilecek miyiz bilmiyorum ama
Esenyurt’u kurtaracağız. Sizlerden istediğim şu; etnik tartışma, din kültürü tartışması yapmayın. Bunlar
çağdışıdır, Esenyurt’un da kamburu, bariyeridir. Birisi lafa “Sen nerelisin” diye başlıyorsa, onlar ayıplı
insanlardır, uzak durun. Esenyurt’ta herkes birbirine eşittir” çağrısı yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanının Van’daki depremzedelere tapularını dağıtmaya gittiğinde 2 bin 500
polis tarafından korunduğunu hatırlatan Dr. Gürbüz Çapan “Biz de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile
bayramda Diyarbakır sokaklarında dolaştık. Kiliseyi, camiyi gezdik, iş adamlarını, Belediye Başkanlarını, sivil
toplum örgütlerini ziyaret ettik. Polisle değil, ahaliyle gezdik. Bizi Diyarbakırlılar korudular. Müthiş bir ilgi ve
sevgi vardı. Kürt olmadan iktidar olmak mümkün değil. “Bu Kürt’tür, Kürtçüdür” lafını buradan kaldıracağız ve
bu bütün Türkiye’ye yayılacak” diye konuştu.
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