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DOĞUDA ÇOK ŞEYLER OLUYOR!

  

*Bir asırdır sürdürülmeye çalışılan ancak kavgadan başka bu millete bir şey
kazandırmayan Türk milliyetçiliğinin yerini,kürt milliyetçiliği alıyor.

  

      

  

*1970-lerde sürdürülmeye çalışılan kominizmin,sosyalizmin,marksizmin yerini,kürt
marksizmi ve sosyalizmi altında yeniden canlandırmaya başlanıyor.

  

*Dağdaki eşkıya şehirlere indirilerek topluma korku salınılmasına çalışılıyor.

  

*Kürt militanları ve piyonları Türklerin bulunduğu yerlere kaydırılarak çatışma ortamının
kızıştırılmasına,Türk-Kürt kavgasının çıkarılmasına çalışılıyor.

  

*Din dışı çabalarla vuramadıkları bu milleti yıllardır toplumun içine saldıkları ayrık
otlarıyla ve dini temsil süsü verilen kimselerle vurmaya ve kandırmaya çalışıyorlar.

  

*Her koşulda şiddet besleniyor,toplum şiddete çekiliyor,gençler sokaklara dökülmeye
çalışılıyor.Ülkücü camia tahrik edilerek,içlerine sızdırılan kimselerle sürekli hamaset
duyguları canlı tutulmaya çalışılıyor.

  

*Alevi Sünni çatışması sürekli yedekte bulundurulup,üstü kapatılmıyor, çözümüne
gidilmiyor.
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*Türkiye Suriye gibi azınlıkların hakimiyeti için çatışma ortamına sürüklenmeye ve o
ortam hazırkanmaya çalışılıyor.

  

*Yarım asırdır alt yapısı yapılmaya çalışılan ve yirmi yıldır da aktif hale geçirilen
azınlıkların çoğunluğa hakimiyeti projesi,zincirin halkasındaki çözülme sebebiyle
neticeye ulaşmamıştır.Ancak tehlike kalkmış değildir.Tehlike oluşturulmaya çalışılıyor.

  

Tüm İslam dünyasında uygulanmaya çalışılan özellikle Suriye modeli yaygınlaştırılmaya
çalışılmaktadır.

  

-Doğu ve güneydoğuda Kürtçülüğün altında sosyalistlik ve Marksizm sürekli besleniyor.

  

SOSYALİZMİN BAYRAĞINI ANKARA'YA DİKECEĞİZ [1]

  

*Doğunun cahil bırakılmışlığından istifade ediliyor,fakirlik edebiyatı ile
ateşlendiriliyor,kabile çatışmaları körükleniyor.

  

*Evvelden firavunların kucağında Musalar yetişirken,şimdilerde Musa-ların kucağında
firavunlar yetişmekte ve yaşamakta ve buna çalışılmaktadır..

  

*Bir asırdır yüze geçirilen maskeler atılıyor artık şapkaların düşmesiyle kellikler ortaya
çıkıyor.

  

********************

  

MHP’DE ÇOK ŞEYLER OLUYOR
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*İstanbul Emniyeti'ne MHP İstanbul Milletvekili adayı emekli Korgeneral Engin Alan ile
ilgili gelen ihbar mektubunda "Doğu Perinçek, emekli Korgeneral Alan sayesinde ekipten
bilgiler almaktadır"  ifadesi yer aldı. 2009 yılında elektronik
postayla gönderilen mektup Ergenekon dava dosyasına da girdi.”
[2]

  

*Eski idealistler saf dışı edilerek,fuhuş yüklü kasetler,darbeciler safa katılıyor.

  

*Mhp-nin Chp-ye destek olması,onun rejim savunmasını üstlenmesinden midir?

  

Mhp nerede duruyor?

  

Yeni Mhp-Chp modeli midir?

  

Chp’ye selam çakan bir Mhp-mi?

  

İkisi de ergenekonu savunuyor,ortak noktaları artış gösteriyor!

  

*Seçimlerden sonra Akp-nin ne yapacağı meselesinden daha önemlisi,Chp ve Mhp-nin
neleri götüreceği açısından bakıp değerlendirmek gerektir.

  

******************

  

CHP’DE ÇOK ŞEYLER OLUYOR
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*Eline-Beline-Diline sahip olmayanlar buluşuyor.

  

*Fuhuş kasetiyle devralınan başkanlık,bir başka kasetle devredilme senaryolarına sahne
olmaya çalışılıyor.

  

*Chp Demirelleşiyor.

  

*Chp’nin Haberal’a devredileceği seslendiriliyor.

  

*Cahp-cumhuriyet alevi halk partisi-mi oluyor?

  

Türk halkçıları gitti,kürt sol-alevi halkçıları geldi.

  

Suriyenin kopyası.

  

Chp-de darbe.

  

Chp-de büyük operasyon..kaynamalar..çalkantılar.İşgal sözleri,Ergenekon hamiliği.

  

*Chp-deki yapılanma ergenekonun alevi ayağı..kürt ve sol Marksist yapılanmasıdır.

  

*Dökülmeler başlayacak.

  

*Ermeni anneden,kürt ve alevi babadan doğan Kemal,2.Kemal devrinin oyuncusu.
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1.Kemal gücü elinde bulundururken,gücü kullanıp yönlendirmekte,2.Kemal ise güce
boyun eğmektedir.

  

2.Kemal devri ve devrimi..genel proje..azınlıkların hakimiyeti..problem doğurmaya gerek
kalmadan,kendisi problem olan ve doğuran bir sistem.

  

*Chp iki yoldan başka yani 1946-daki açık oy gizli tasnif aldatmacası veya darbeler
yoluyla ancak gelebileceğine inandığı için,sürekli darbelerden nemalanmış,ona bel
bağlamış,o ortamı hazırlamış,alkışlamış,desteklemiş,el birliği ile hareket etmiştir.

  

Bu millet hiçbir zaman kendi iradesiyle bu partiyi iktidar yapmaz.Bu bir hükümdür.

  

***********************

  

ORDUDA ÇOK ŞEYLER OLUYOR

  

*Solcular,ateistler,olumsuzluklarda ortak noktası bulunanlar belli bir çatı altında
toplanmaya sevk edilmektedir.Ordu birkaç dönem buna alet oldu.

  

Çevik Bir ile ordudaki çıkış sonuçsuz kalınca değişik bir yol denendi ve -Varan1
-gerçekleşti.Sıra varan-ların devamında.

  

Birde hükümet olunduğu düşünülürse?

  

*Ordusundaki komutan tarafından fişlenen bir asker,evindeki Kur’an-ı Kerimi suç aleti
olarak gösteren bir asker,hanımının örtüsü suç olarak kabul edilen,namaz kılması
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askerden atılmasına bahane edilen,içki içmemesi bir kusur kabul edilen kişilerin
komutanı bu milleti,bu milletin değerlerini temsil edemez.Bu vatanı ve bu vatanın
insanları ve değerleri ona emanet edilemez.O benim komutanım ve bu milletin askeri ve
bekçisi olamaz.Ve o insanda Peygamber ocağının bir üyesi kabul edilemez.

  

En masumiyet maskesine bürünenin bahanesi;komutanım bana emretti ve ben de
yaptım.

  

Komutanı ona bir masumun öldürülmesini de emretse,demek ki yapacak!

  

Bir şeye sebeb olan onu yapan gibidir.

  

Olumsuzluklar emir komuta bahanesine bina edilemez.

  

Ona itaat değil,iradesizlik denir.

  

Ordu istifrağ etmeli istiğfar etmelidir.Gerekirse parmağını boğazına takarak istifrağını
hızlandırmalıdır.

  

Eskide olduğu gibi hayırla yâdedilme dönemine dönmelidir.

  

10-05-2011

  

MEHMET ÖZÇELİK
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[1] http://www.habervaktim.com/haber/184098/bdpli_kurkcuden_sok_sozler.html

      

[2] http://www.aktifhaber.com/mhpli-alan-ile-perincek-arasindaki-iliski-426644h.htm
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