Fanatik Ermenilerin, Rumların, Süryani ve Yezidilerin sözde soykırım
yalanlarına karşı ATSİAD, işadamlarına, sivil toplum kuruluşlarına
ve medya’ya çağrı yaptı;

“ TÜRKÜM DİYEN HERKES ANAVATANIN
MİLLİ-ULUSAL DAVALARINA SAHİP ÇIKMALI”
Avustralya’da yaşayan ve sanayide, ticari hayatta büyük başarılara imza atan kişilerin
oluşturduğu ATSİAD-Avustralyalı Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı
Mehmet Ali Karamemiş, son yıllarda Avustralya’ya da sıçrayan fanatik Ermenilerin,
Pontus Rumlarının, Süryanilerin ve Yezidilerin yalana dayalı soykırım iddialarına
karşı dernek olarak karşı atağa geçmek üzere güçlü bir lobi oluşturduklarını açıkladı.
“ Türküm diyen tüm işadamları, sivil toplum kuruluşları ve medya mensupları
artık anavatanın milli-ulusal davalarına sahip çıkmayı da düşünmeliler “ diye
çağrı yapan Karamemiş, bu görevin daha çok Türk işadamlarına düştüğünü ima
ederek “İşadamlarımız kâr etmeyi düşündükleri kadar milli-ulusal davalarımıza
sahip çıkmayı da düşünmeliler “ diye konuştu.
ATSİAD Başkanı M.Ali Karamemiş’e lobi oluşturma fikrini nereden etkilenerek
harekete geçirdiklerini ve toplumdan nasıl bir tepki aldıklarını sorduğumda şunları
söyledi;
“ Sizde biliyorsunuz ki, Türkiye’nin kalkınmasına, güçlenmesine karşı olan bazı
ülkeler var. Türkiye ne zaman bir kalkınma hamlesi yapsa hemen saldırılara
uğramakta. Türk ve Türkiye karşıtları devamlı Ermeni Diasporasını ve PKK’yı
kullanmaktalar. Özellikle fanatik Ermeni Diasporası bir çok ülkeyi Türkler aleyhine
çevirmek için olmadık yalanlarla kandırmaya ve bizi yani Türkleri de soykırım
yapmakla suçlamaktalar. Hatta Rumları, Süryanileri ve Yezidileri de kışkırtarak
onlarında Türklerin soykırımına uğradıklarını söylemekte ve söyletmekteler.
Diaspora Amerika’da, Avrupa ülkelerinde ve Güney Amerika’da devam ettirdikleri
sinsi faaliyetlerini son yıllarda Avustralya’ya da yürütmekteler. Nitekim NSW eyaleti
parlamentosu bu yalanlara kanarak sözde Ermeni soykırımını tanıdı. Rumlar ve
Ermeniler birlikte hareket ederek bu soykırım yalanlarını şimdi de Güney Avustralya
parlamentosunda kabul ettirdiler.
Tabii meydanı boş olunca bu faaliyetler diğer eyaletlere ve en sonunda da federal
parlamentoya kadar gidecek. İşte biz meydanı boş bırakmamak için karşı atağa
geçme kararı aldık ve güçlü bir lobi faaliyetine başladık. Ancak lobi faaliyetleri için
tüm işadamlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın ve de ülkemiz yetkililerinin
desteğine ihtiyacımız var.”
..............

BU ÇAĞRIYA İŞADAMLARIMIZ NE DİYOR ?
Soner OLCAYTO- ( Mimar Müteahhit )
Son zamanlarda artan Ermeni, Pontus Rum soykırım yalanlarına karşı ciddi bir atağa
geçme zamanı geldi. Bizim sessizliğimiz nedeniyle adamlar herkesi kandırıyorlar.
Bunun örneğini Güney Avustralya parlamentosunda gördük. Bu yalanlara inanan
bazı siyasiler sözde Pontus Rum ve Ermeni soykırımları yapılmış gibi bu eyalet
parlamentosunda kabul ettirdiler. Bunlara karşı yapılacak her türlü lobi faaliyetine
katkıda bulunmak bizler için milli bir görevdir.
Sedat DOĞRAMACI-( İşadamı-İthalat-İhracat )
Türkiye üzerinde oynanan Ermeni, Rum oyunları ve bunların soykırım iddialarına
karşı gerçekten ciddi bir lobi oluşturulması şart. Oluşturulan lobiye her türlü katkıda
bulunmaya hazırım.
Sami SAKMAN-( E. Bankacı ve Banker )
Sözde Ermeni, Rum soykırım yalanlarına karşı çıkmak hepimizin milli görevi. Lobi bir
an önce organize olmalı ve faaliyetini hızlandırmalı.
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TÜRK-ERMENİ İŞ GELİŞTİRME KONSEYİ
EŞ BAŞKANI KAAN SOYAK’IN AÇIKLAMALARI
Bu arada Türk - Ermeni İş Geliştirme Konseyi eş Başkanı Kaan Soyak’da yaptığı bir
açıklamada, Ermeni Diasporasında aşırı milliyetçi bir grubun varlığından bahsederek
bunların “ Ermenilere Türkiye’ye gitmeyin sizi hemen öldürürler “şeklinde
yalanlarla kandırdıklarını ve Türk düşmanlığı yaptıklarını, 1915 de Türklerin bir buçuk
milyon Ermeniyi öldürdüklerini söylüyor. Soyak bu arada Ermeni lobilerinin dünyada
çok güçlü olduklarını sözlerken, Diasporası sözde soykırımla ilgili en az 40 bin kitap
yayınladığını buna karşı Türkiye’nin üç ya da beş yayını bulunduğunu ifade ediyor.
Soyak’ın bir başka ilginç açıklaması da şöyle; Diaspora’nın yalanlarıyla Türkiye’yi
köşeye sıkıştırmak isteyen ülkeler, soykırımı rahatlıkla kullanılabiliyorlar. Hatta
Türkiye’nin AB’ye girmesini istemeyen Avrupa ülkeleri için son derece uygun
bir malzeme oluyor. ”
.........

PEKİ LOBİCİLİK NEDİR ?
Karamemiş , Şahin ve Gokmen gibi duyarlı işadamlarımızın sözde Ermeni, Pontus,
Süryani ve sonradan hortlatılan Yezidi gibi soykırım yalanlarına karşı başlattıkları
Lobiciliğin ne olduğunu, ne gibi faydalar sağladığını araştırdık. Araştırmalarımıza
göre,
“ Lobicilik, hükümetler tarafından verilen kararları etkileme çalışması oluyor. Bu
çalışmalar kanun koyucuları-parlamenterleri, medyayı ve akademik çevreleri
etkilemeye yönelik her türlü faaliyeti kapsıyor. Faaliyetler organize olmuş sivil
toplum örgütleri tarafından ya da parlamenterler arasındaki gruplar tarafından
yürütülüyor. Bu faaliyetleri yürütenlere (kişi veya gruplar ) de lobici deniyor. “
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