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Türkiye’nin milli güvenliği için Suriye topraklarında terörle mücadele ettiğini
vurgulayan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Suriye sınırlarımızı terör
örgütlerinden arındırmaz isek, yarın sınırımızın ötesinde vermediğimiz savaşı,
ülkemizin içerisinde vermek zorunda kalırız. Çünkü karşımızdaki senaryonun asıl
hedefi Suriye değil, Türkiye’dir.”
Türki Silahlı Kuvvetleri’nin, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü korumak, eli kanlı terör
unsurlarını ülkemize karşı tehdit oluşmasını önlemek amacıyla sınır ötesinde vatan
nöbetinde olduğunu kaydeden İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Türkiye’nin, terörle
mücadelede en kararlı dönemlerinden birini yaşadığına işaret etti.
Türkiye’nin, Barış Pınarı Harekatı ve Fırat Kalkanı Operasyonları gibi İdlib’de de
uluslararası hukuk kuralları içinde meşru müdafaasını yerine getirdiğini aktaran Başkan
Altınsoy, “Bir yandan da rejim güçleri tarafından öldürülme korkusu yaşayarak göç
etmek isteyen Suriyeli mültecilere güvenli bölge oluşturulması gibi son derece insani
bir görev yerine getiriyoruz. Bütün dünyanın adeta kör ve sağır kaldığı bu bölgedeki
insanlık dramının son bulması için atılan bu adıma karşılık, eli kanlı rejim güçlerinin
Mehmetçiğimizi hedef alması kabul edilemezdir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hain
saldırıya misliyle karşılık vermeye devam etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonrada şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır ve kalmayacaktır. Atalarımızın
bu toprakları yurt edinmesinden bu yana içeriden ve dışarıdan gelen bütün saldırılara
karşı nasıl birlik ve beraberlik içinde olduysak, yine bir ve bütün olacağız. Bunu bir
vatan meselesi olarak kabul ederek karalılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye’ye
diz çöktürmek isteyen karanlık güçlere fırsat vermeyeceğiz. Muhakkak ki, bu dönemde
milletimizin arasına nifak tohumları ekmek, milletimizin fertlerini karşı karşıya
getirmek isteyenler olacaktır. Türkiye’nin neden Suriye’de bulunduğunu, yabancı
ülkelerin iç işlerine karıştığımızı iddia edenler çıkacaktır.”
Özellikle son yıllarda Türkiye’nin sınırlarında oluşan istikrarsız yönetimleri fırsat
bilerek güçlenen terör örgütlerinin ülkemizin milli güvenliği ve sınır emniyeti için
hayati riske sahip olduğuna dikkat çeken Altınsoy, “ Sınırlarımız ötesindeki bu
mücadele başlatmamış olsaydık, topraklarımız içinde bu terör örgütlerinin daha rahat
eylemler yapabileceğinin bir gerçek olduğu açıktır. Rejimin ve arkasındaki güçlerin
bölgeyi asıl sahiplerinden arındırarak insansızlaştırmaya çalıştığını unutmamalıyız.
Buradaki amaç ülkemize ve milletimize düşman terör örgütlerine alan açmak istenmesi.
Buraya yerleştirilecek terör örgütleri ile ülkemiz bu örgütlerle baş başa bırakılacaktı.
İşte bu oyunu Türkiye olarak bozduk. Türkiye’nin Suriye’de neden olduğunu
sorgulamak, burada yaşanan insanlık dramına sessiz kalan ve Türkiye’nin terörle
mücadelesine hiçbir destek vermeyen ülkelerin işi ve görevi değildir. Kurtuluş

Savaşı’nda, Çanakkale’de şehitlerimizin aziz kanlarıyla sulanmış bu mübarek toprakları
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ne pahasına olursa olsun koruyacağımızdan
kimsenin şüphesi olmasın. Dün olduğu gibi bugün de hep birlikte bu mücadeleyi
vermeye hazırız. Bir kez daha şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle
anarken, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bahar Kalkanı Harekatına katılan
kahraman ordumuzu Rabbim, muzaffer eylesin.” diye konuştu.

