Bakan kelebeklere el koydu
“Bu kelebek başka kelebek, Keneden sonra Kelebekler de karadenizi istila
eti ”başlıklı yazımı okudunuz.
Bölgede büyük ilgi gördü, halk gerçeği öğrendi.
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Tarım ve Hayvancılık bakanlığı alarma geçti.
Bakan Mehdi Eker, olaya el koydu, imhalı bulunanları tespit ettiriyor.
Bölgeye teknik heyet gönderildi, incelemeler hızlandı

Haberin devamı gelecek. Olayın üzerine gidip, halkı aydınlatacağız.
Olay çok ciddi ve vahim.
Karadeniz tarımını, yanı fındığını, çayını ve sebzeleri yok edecek bir karanlık proje.
Böylesine önemli bir olayda; bakanlık bürokratları ile bölgedeki temsilcileri seyirci kalmış.
Aynı gün Bakanlıktan arandık, basın müşavirliği açıklama gönderdi.
Öncelikle duyarlılıklarına teşekkür ediyorum.
Bakanlık açıklamasında isim geçmese de, TRT’den gelen, basın müşaviri sevgili Kudret var.
Bakanlık açıklamasında önemli detaylar var.
Bu kelebeklerin zararlı olduğunu,
Sebze ve meyveleri kurutup yok ettiğini,
İnsanlara zarar verdiği, her yıl çoğaldıkları,
Sebze ve meyvelere zarar verdiği kuruttuğu,
Kelebekleri yok edecek ilacının bulunduğu,
Bölgenin geçim kaynağı olan çaya zarar vermemek için ilaçlama yapamadıklarını,
Bu zararlı kelebeklerin, Gürcistan başta olmak üzere başka ülkelerden geldiğini,
Kısacası haberimizin doğru olduğu, yapılan açıklama ile tescillendi.
*
Şimdi; Karadenizli olarak, hemşerilerimin adına sormak istiyorum.
Ey ilgili Bakanlık ve anlı şanlı bürokratları,
Ey Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi Eker,
Ey Artvin, Rize ve Trabzon’da devleti temsil eden valiler,

Ey bu illerin ilçe kaymakamları, Bakanlığın ilgili birimleri,
Bakanlığın açıklamasına göre, devlet, yanı bakanlık, bu kelebeklerin varlığından 5-6 yıldan beri haberdar.
Neden önlem almadınız, niçin seyirci kaldınız?
Haberimizden sonra yapılan açıklamada, bu zararlı kelebeklerle nasıl mücadele edileceği belirtiliyor, bunu
neden 5 yıl önce yapmadınız?
Bu toplumsal olayı dile getirmemiş, halkı uyarmamış olsaydık, daha ne kadar, bu gerçeği vatandaştan
saklayacaktınız?
Bölgedeki, anlı şanlı bürokratlarımız neden sustular, susarak kime hizmet etmek istediler?
Kelebeklere yok edebilecek ilaçlar varmış. Merak ediyoruz, bu ilaçlar hangi ülkeye aitmiş.
Eski Başbakan ve yeni Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın ilinde zararlı kelebekler istila etmiş,
Karadenizlinin kaderiyle oynuyor ve herkes seyirci kalıyor.
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun hesabını sormaz mı?
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Eker, eğer bilginizin dışında bu gerçekler saklanmışsa, gerekli
önlemler alınmamışsa, lütfen bu görevlileri görevden alın ve hesap sorun.
*
Tekrar yazıyorum, bu kelebek, bizim kelebek değil.
Bu kelebek, başka kelebek.
Bu kelebekler, tüm Karadeniz sahilini istila ettiler.
Ben, yıllardan beri boşuna yazmıyorum.
Her gelen turist değildir. Turist kimliği adı altında ajandır.
Genetiğimizi, doğamızı, eko-sistemimizi bozuyorlar, araştırıyorlar.
Bölgede yüzlerce, resmi makamlara intikal eden olay var.
Bitki ve böcek türlerini ülkelerine kaçırmak isterken yakalanan yabancılar var.
Domates, salatalık, fasulye ve diğer tüm sebzeleri yok ediyor, kurutuyor.
Meyvelerin suyunu emiyor, çiçekleri kurutuyor.
Bütün bahçeleri istila etmiş, insanları rahatsız ediyor.

