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KAYNAYAN KAZAN ORTADOĞU VE KAYNATANLAR

*Said b. Museyyeb şöyle diyor: “İlk fitne çıktı, Bedir ve Uhud’a katılanlardan kimse kalmadı.
İkinci fitne çıktı, Hudeybiye’ye katılanlardan kimse kalmadı.” Yine şöyle demiştir: “Eğer üçüncü
olursa, artık aklı başında sağlam insan kalmaz.” [1]

Bizde de 1.dünya savaşı ve 2.dünya savaşında binlerce insan öldü ve milyonlarcası heder olup
mağdur duruma düştü.Eğer 3.bir dünya savaşı olursa,bu hiçbirine benzemez.Dünya kendi
sonunu hazırlamış olur.

Dünya yaratılalı beri sürekli birileri tarafından kaynatılmakta,karışıklıklar çıkarılmaktadır.

Yeni bir savaşın olması için bir kıvılcım yeter.Zira Birinci Dünya Savaşı bir Sırp veliahdının
öldürülmesi sonucu çıkmıştır.

*Bizim 1.dünya savaşında Almanların yanında yer almamız ve ABD’nin Almanya’ya savaş ilan
etmesi üzerine,20-4-1917’de Abd ile ilişkilerimiz kesildi.İsveç elçiliği Abd’yi Türkiye’de temsil
edip,bütün konsolosluklar da kapandı.Bağdat’taki İngiliz işgali altında olduğundan etkilenmedi.

-Süryani ordusu komutanı Ağa Petros İngiliz sivil komiserine gönderdiği raporda:”İngiliz
kuvvetlerinin Kürtlerle çarpışması hiç doğru değildir.Büyük bir güç olan İngiliz hükümeti,Doğu
uluslarını hep korkutmalıdır.Bu büyük imparatorluğun birliklerinin,Kürtler gibi bir yabancı ulusla
çarpışmaya girişmesi bana doğru görünmüyor.Çünkü,Kürtler yenilirse,bu durum,İngiliz
birliklerine zafer  nişanları sağlayacak değildir.Tersine savaş uzarsa,Kürtler cesaret
bulacaklardır.Bu durumda Kürtlerin İngiliz Hükümetinden korkusu büyük ölçüde azalacak,ayrıca
İngiliz kuvvetlerine direndikleri için gurur duyacaklardır.Ayrıca,bir İngiliz askerini,bu vahşi
kurtlardan birine değişmem,bir subayını ise daha çoğuna…Öyleyse İngiliz davası uğruna
Doğulu savaşçıları göndermelerini öğütlerim.Atasözünün dediği gibi.”Bir kedi ile dövüşmek için
bir kedi bul!”Kafkaslarda Rusların aynı şeyi yaptığını gördüm. Ermenileri,Gürcüleri,Tatarları
birbiriyle çarpıştırdılar.Kürtler,İngiliz sakeri kendi ülkelerine yabancı olduğu için çok
dayanmayacağına inanıyorlar.Bu konuda Türklerden deneyleri vardır.Türkler kayaları bombar
duman etmek için çok para harcamışlardır.

 Özet olarak kendimi hizmetinize adıyorum.Bir kuvvet toplamama ve proğramımı uygulamama
yardım ederseniz,isyancıları bastırmaya söz veriyorum.Hiç kuşkum yok,kuvvetlerimi
Zako’ya,Kürdistandan geçirip Süleymaniye’ye götürdüğüm zaman, Ekselansları,yüzlerce Kürt
reisinin Bağdat’a gelip boyun eğeceğini,anlaşmaya çalışacağını görecektir.Aynı şeyi,1918
yılında Urmiye’den kalkıp, Şamedınan, Oramsoball ve geriye Çölemerik,Başkale,Dizza,Govar
ve Urmiye’ye dönerek yaptım.”[2]
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 Savaşlarda zahiren kazananlar,geride kalıp kışkırtanlardır.

*"Büyük balık dipte yüzer."İngiliz atasözü.

 İngiliz tarih boyunca hep dipten ve derinden gitmiştir.Menfaatı için istediği yeri
karıştırmış,istediği yeri işgal etmiştir.

 Ortadoğuda Kürtleri elde etmek ve içlerinde karışıklık çıkarmak için çok uğraşmıştır.İngiliz
burada menfaatını ve İsrail ise topraklarını düşünmüştür.

 İngiliz ajanı Noel Kürtler arasında büyük çaba göstermiştir.[3]

 Kürtleri ayaklanmaya kışkırtmış,İngiliz propagandası için broşürler dağıtılmış,iç karışıklık
çıkararak kurtarıcı kuvvet olmak amacıyla gelmesini temine çalışmıştır.[4]

 -Lawrens tesbit ve raporunda:”Bir ermeni devleti kurulamayacağını,Türklerin ise 30 yılda
sağlıkla ayağa kalkıp yeniden fetih düşlerine dalabileceğini söylüyor.”[5]

 -Lawrens Ermeniler konusunda ise:”Ermenilerin,kendilerini kutsal bir dava uğruna öldürtmek
gibi bir tutkuları vardır ve bu tutkularını,komşularıyla kavga ederek,en iyi tatmin yolu
bulurlar.”der.Ermeni devletinin kurulmasını istemediğini ve olmayacağını söyleyerek,onların
kışkırtmalara devam edeceğini bildirir.[6]

 İslam devletleri,Türkiye başta olmak üzere bir asırdır hep kendisiyle uğraşmış, rejim
tartışmalarıyla bir asrını heder etmiştir.Tüm İslam devletlerinin başına despot liderler
getirilerek,halkla sürekli çatışma içerisinde olmuşlardır.

 “Canan: CHP derin devletle aynı safta!.. 

CHP'li Canan, Şemdinli olaylarında partisinin takındığı tavrı eleştirerek, "CHP'nin sosyal
demokratlığı kalmadı" dedi CHP Hakkari Milletvekili Esat Canan, CHP'nin Şemdinli olayından
sonra sergilediği tutumu sert bir dille eleştirdi. Canan, CHP'nin sosyal demokrat bir kökenden
geldiğine dikkat çekerek, Şemdinli olayı karşısında sergilediği tavırla artık sosyal
demokratlığının kalmadığının görüldüğünü söyledi. 

Derin devletin Şemdinli olaylarının üstünü örtmeye çalıştığına dikkat çeken Canan, bu üstü
örtme olayında CHP ile derin devletin aynı safta yer aldığını belirtti. Şemdinli olayının
aydınlatılamayacağını savunan Canan, CHP'nin demokratik güçlerle ortak bir tutum
sergilememesinin bu kanaatinin oluşmasında etkili olduğunu söyledi. Şemdinli olayları hakkında
konuşan herkesin susturulduğunu kaydeden Canan, "Olaylarla ilgili kim konuştu? Hakkari
Belediye Başkanı konuştu, sonuç ne oldu? Adamla ilgili bir sürü dava açtılar. Sabri Uzun
konuştu ne oldu? Görevden alındı. Mehmet Ali Altındağ konuştu ne oldu? Bir sürü hakkında
iddia ortaya atıldı. Savcı iddianame hazırladı. Görevden alınacak" şeklinde konuştu.[7]

*Yeniliklere,gerçeklere en kapalı insanlar solcular ve ateistlerdir.Tıpkı matbaanın çıkışı,kamyon
ve araçların çıkışına o zamanda karşı çıktıkları gibi, şimdilerde de bilgisayarlı eğitimle beraber
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uzmanlık kariyerlerine karşı çıkmaktadırlar. Gelişime kapalı kimselerdir.Gelişim namına bir adım
atma çabasında olmamışlardır.Sürekli kavga etmiş,kavgalı olmuşlardır.

Bir hayal uğruna yıllarca hakikatlar feda edildi.

*”Zekeriya Sertel, Nâzım Hikmet'in Son Yılları isimli kitabında aynen şöyle yazıyor: 
 -... İşte Nâzım'ı bu hastahaneye yatırmışlardı. Garip bir rastlantı, Moskova'da onun gölgesi olan
arkadaşı da yine enfarktüsten aynı hastahanede yatmaktadır. Hatta yatakları aynı odadadır ve
tuhaftır, her ikisi de, bu hastahanede üç ay tedavi görmüştür. Ve hastahaneden ikisi birlikte
çıkarlar. Ve gene Nâzım'ın evinde buluşurlar."[8]

*Taşların oynatılması,restore edilmesi lazım.Gereksizler zaten barınamayacak, bozulanlar
restore edilip kullanılacaktır.

 ”Bayur'un Afgan Kralı Amanullah Han'ın Afgan kadınlarının çaduri tabir edilen örtüsüne
müdahalesiyle ilgili aktardığı anekdotlar da hayli ilginç. Kendisini Atatürk hayranı olarak zikreden
Amanullah Han'ın inkilab yapıyorum diyerek, polis zoruyla kadınların sokakta çadurilerini
yırttırması üzerine Atatürk, Kabil Elçisi Yusuf Hikmet Bayur'a “Söyle ona, başını kayaya
vurmamalıdır insan” diyerek uyarmasını istemiş. Amanullah Han ise Bayur'a , “Hiç endişe
etmesinler, kaya gibi ordu arkamda' demişti. Atatürk, Amanullah Han'ın Türkiye ziyaretinde
yaptığı bir konuşmada da, onu yapacağı reformlar için uyarmış, “Bir toplumun kökleşmiş örf ve
adet, hissiyat ve telakkiyatı mühimdir. Müteşebbis fertler üzerinde adeta amir ve hakim bir tesir
ederler” diyerek toplum koşullarına dikkat etmesini istemişti. Afgan Kralı, Atatürk'ün ikazını
dinlemedi. Gerisini Bayur'dan dinleyelim: 

“Kabile gittiğim zaman yumuşak şekilde –gördüm gene aynı şeyleri yapıyor– ona böyle
söyledim. Yani Atatürk'e ağabeyim falan diyorsunuz. O böyle söyledi. Yani böyle yapmamalı.
'Hiç merak etmesinler' dedi. Elini havaya kaldırdı, yumrukla böyle, 'Bütün millet avucumun
içindedir” dedi. Ondan sonra o kaçtıktan sonra öğrendim. Bakanlarına demiş ki, 'Türkler
korkaktır. Bak ben onlara neler göstereceğim.” 

Bayur'un aktardığına göre Amanullah Han bir isyanla devrilmiş. Amanullah Han'ın canını
kurtarmak için kaçarken ne yaptığını Bayur şöyle anlatıyor: “Amanullah Han, karısı ve kızları
gibi bir çaduri giymiş, kadın gibi beraber kaçmış. Yani çarşıda yırttırdığı çaduriyi kendisi giyip,
kaçmış. O vakit bir şey dendi yani, 'bak kendisi kadınlarımızdan çaduriyi kaldırmak istedi zorla,
Allah ona çaduri giydirdi, kaçmak için.' Öyle kaçıyor Hindistan'a.”[9]

*Bir asırdır ayağımız,elimiz,dilimiz ve beynimizdeki prangaları çözmekle uğraştık,böylece ileriye
dönük bir şeyler üretemedik,kısır kaldık,kısır bırakıldık.Zira kavga edenler müsbet hareket ve
hizmette bulunamazlar.            

*Aleviler camiye gelmeye zorlanıyor.Cem evleriyle tatmine çalışıyor.Bazılarının yakınlaşmasına
ve girişi için masumane bir hareket olsa da,altta yatan hesapta,diyanetin de görüşünde belirttiği
gibi bir muadil ve alternatif yerine konulmaya çalışılmaktadır.

 Bu iç hesap,birde bunun dış hesabı var ki,dünya genelinde ABD,İsrail ve İngilterenin hesabı
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ortadoğuda,BOP çerçevesinde federe devletler oluşturmak,dün Rusyanın yaptığını yani
böl-parçala-yut politikasını uygulayarak,her birini bir baş içerisinde çok başlı vücut oluşturmaktır.

 Bugün Alevilerin hedefledikleri Ali yolu;Ali’nin yolu mu?Ali davası mı?Ali’nin davası mıdır?

 Bir asra kadar ki hesap Osmanlıyı parçalamak iken,bir asırdır süregelen hesap Osmanlının
kalıntılarını başlarına getirdiği idareciler ile dejenere etmek,şimdi de o alet ve aracıları ortadan
kaldırarak ele geçirmektir.

*”Evet,pürşer beşer,şirkten şükre girmezse ve Kur’ana tarziye vermezse,melaike elleriyle de
ahcar-ı semaviye başlarına yağacağını,bu sure –Fil suresi- bir manayı işariyle tehdit ediyor.”[10]

Tıpkı ABD’de Teksas’ta RİTA tayfunu 150 km-lik araç kuyruğu ve benzin yokluğunu
yaşattı.Büyük bir tehdid.Petrol rafinelerini tehdid edişi.Katrinadan daha büyük olarak zarara yol
açmaktadır.

İnsanlık bela ve musibetlere davetiye çıkarmaktadır.

*Arap şairi: "Dini parçaladık dünyamıza yamadık. Sonunda din de kalmadı dünya da" diyor.

*Şeriat geliyor,öcü,öcü var deniyor.Şimdiye kadar dinin öğrenilmesine engel olanlar,şimdi de
hristiyanlıkça istila ediliyor,diyerek İslam hedef tahtası yapılmaktadır.

*Toplumu gerenler,toplumun önünde sorumludurlar.Toplumu gerenler,geniş değil gergin
kişilerdir.

*Ordunun içinde darbe çığırtkanlığı yapanlar mevcut olup,bunlar bir an evvel ordunun idareye el
konulmasını istemektedirler.Gerekçe olarak bir zamanlar solcuların sık sık dillendirdikleri,devlet
elden gidiyor,Abd bizi işgal ediyor,sol ağzı olmaktadır.

 *Kendimize sormalı;şimdiki münafıkane idare ve sistem mi daha insaflı yoksa Ab idaresinde
insan hakları çerçevesinde verilen haklarla olan demokratik bir idare mi?

 Türkiyede nifak perdesi altında çok menfilikler icra edilmektedir.

*Gelişmek ve bir devlete yani Rusyaya yamanmak uğruna Reform isteyenler, deform
olanlardır.Kafalarında deform yapamayanlar,İslamı deforme etmekte ve bozmaktadırlar.Ölçü
kim ve ney?

*Batı Türkiyeyi kaybederse,her şeyi kaybeder.

“Alman asıllı Papa XVI. Benedict'in Berlin'de yaptığı konuşma, İslam dünyasında tepkilere
neden oldu. Papa'nın sözlerinin İsrail'in Lübnan'daki katliamlarının arkasından gelmesi ilginçti.
Papa, hakaret içeren sözlerini, Bizans İmparatoru II. Manuel'den iktibas etmişti. Papa'nın 911 yıl
önceki halefi Papa Urbanus da Fransa'nın Clermont kentinde halka hitab edip, Haçlı Seferi ilan
etmişti. Böylece ikiyüz yıl süren savaşlara ve yüzbinlerce insanın ölümüne neden olmuştu.
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Papa'nın 1095'de sarfettiği birkaç cümlenin maliyeti bu kadar ağırdı. “

Batılı tarihçi Claude Cahen 1955'de Roma'da sunduğu tebliğinde bu soruyu şöyle cevaplıyor:
“Haçlı vahşetine rağmen, Müslüman himayesi altında yaşayan Hıristiyanlara karşı
Müslümanların tole-ransında bir değişiklik olmamıştır. Bunun tersini söyleyenler ya iyi kaynaktan
bilgi alamamışlardır veya kötü niyetlidirler. Hıristiyanlar çok az durumlarda zarar görmüşlerdir.
Bu da ancak aynı ile mukabele ve Frank suikastlerine karşı yapılmıştır.”

 *”Hıristiyan kutsal savaşının varlığı, Müslüman kutsal savaşını uyandırdı mı, bu yola
dönüştürdü mü?' Batılı tarihçi Claude Cahen 1955'de Roma'da sunduğu tebliğinde bu soruyu
şöyle cevaplıyor: “Haçlı vahşetine rağmen, Müslüman himayesi altında yaşayan Hıristiyanlara
karşı Müslümanların tole-ransında bir değişiklik olmamıştır. Bunun tersini söyleyenler ya iyi
kaynaktan bilgi alamamışlardır veya kötü niyetlidirler. Hıristiyanlar çok az durumlarda zarar
görmüşlerdir. Bu da ancak aynı ile mukabele ve Frank suikastlerine karşı yapılmıştır.”

*900 yıl önce papa konuştu yüzbinlerce masum öldü.        
 “Papa XVI. Benedict'in 900 yıl önce yaşayan selefi Urbanus'un Fransa'da halka yaptığı bir
konuşmasının bedeli, ikiyüz yıl süren savaşlar ve yüzbinlerce insanın ölümü oldu”

 *2 bin yılda batı dünyasında 2,500 savaş olmuştur.Avrupada asırlarca süren dinler
savaşı,engizisyonlar yaşanmıştır.

 Bu ise hak olmayan bir inanç üzerine bina edildi.Oysa Kur’anın Hz.İsayı tanımlaması bir kul ve
elçi olması cihetiyledir.[11]

 Bu ise dine uymaktan kaynaklanan savaşlar değil,dine uymamanın getirdiği savaşlardır.

 Nitekim **Yahudilerin on büyük emirlerinden biri de cumartesi yasağıdır. Cumartesi yasak olan
şeyler ise;Yemek pişirmek,besin toplamak,ekip biçmek,ateş yakmak,odun toplamak ve yük
taşımak,[12]Talmudda bunlara başka yasaklarda eklenmiştir.Fakat kitab-ı Mukaddes’de bazı
Yahudilerin bu yasaklara uymadıkları belirtilmektedir.[13]

 *Tevratın 5 kitabından dördü,[14]Hz.Musa ve onun başından geçenleri anlatır.[15]

 Hiçbir zaman için bir din zulmü ve kan dökmeyi emretmez.Ya müdafaa amaçlıdır veya zulmü
engelleme çıkışlıdır.

 İsrailin Lübnan gibi bir çok yerde yaptığı zulümler mensuh ve tahrif edilmiş Tevrat
kaynaklıdır.Yoksa vicdan ve uygulamalar bu zulmü tasvib etmez.

 *Lübnan savaşı sırasında Lübnanlı çocukları öldürmeye gitmeyeceğini söyleyen bir subay 28
gün hapse mahkum edildi.

 *İsrailli subaydan itiraf:”İsrail ordusunun Lübnandaki roket birimlerinden birisinin
sorumlusu,atılan misket bombalarını ve fosforlu mermileri kasdederek, ”Yaptığımız çok korkunç
ve anlamsızdı.Bütün kentleri misket bombalarıyla doldurduk.”dedi.Ha’aretz gazetesinin,adını
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vermediği subayın açıklamalarına dayanarak verdiği haberde,İsrail ordusunun savaş süresince
Lübnandaki kentlere 1800 adet misket bombası attığı bildirildi.Askerlerin açıklamalarına
göre,Lübnana atılan bu tür patlayıcıların çoğu,savaşın son 10 gününde atıldı.”[16]

 ABD beyanatında,İsrailin güvenliğinin tehdit edilmesi halinde:”İsrail (İran’a) saldırırsa
yanındayız.”Sözüyle ortadoğuyu kaynatma sevdasındadır.Zira hedefinde; Irak,İran ve Suriye
vardır.

 *İngiltere,Fransa,Abd-nin hepsi sömürmüş.

 *”Böylece, Amerika’da söyledikleri gibi, bir “avanak” yaratırsınız; bir sözde Oklahoma
bombacısı Timothy McVeigh gibi, bir sözde Kennedy suikastcisi Lee Harvey Oswald gibi. Sonra
medyanı kullanırsın ve insanlara, senin imal edilmiş olayın hakkında ne düşünmeleri gerektiğini
ve o olay için kimi suçlamaları gerektiğini söylersin.”

Illuminati yani dünyada önce problemler üretiliyor ve arkasından onun çözümü aranıyor tıpkı
Saddam virüsünü oluşturanlar anti virüs olan bir virüsle ortaya çıktıkları gibi.Baba Bush
Saddama silah sattı ve oğlu Bush bunun hesabını sordu.

Bir zamanlar kominizmi üretenler onun kalkması için rusyayı ortadan kaldırdılar. 

Şimdi ciddi manada üretilecek bir durum olmayınca İslam problem olarak gösterilmeye,İslami
terör ve arkasından İslami terörist gündemde tutuluyor.Buna da Üsame bin ladin aracı kılınıyor
ve de olduğundan büyük gösterilerek önü boş bırakılıyor.

11 Eylülde ikiz kulelerin yıkımı bir senaryo idi,biliniyor ve o gün 3 bin Yahudi işe
gitmemişti,önceden tasarlanmış bir komplo idi hatta aylar öncesinden mossad tarafından
bildirilmişti.

Böylece dünyaya gerekçeli bir bahane lazımdı ve bulundu…arkasından Afgan ve Irak saldırıları
hemen başladı.

Önce devletlerin jandarmalarının yerini,dünya jandarmalığına soyunan başta ABD almış
olacak.İstediği ülkeye ordularını güven sağlama amacı ve bahanesiyle gönderip içten idare
etmiş olacaktır.

Denize düşen yılana sarılır,misali,bizden sürekli Amerikaya bir beyin göçü olmaktadır.Zira bu
beyinler burada horlanmakta ve umduklarını bulamamaktadırlar. AB-ne girmeyi kabul etmenin
en önemli sebebi de;bu memleket ve idaresinden Ab idaresine zoraki sığınma isteği ve
kabulüdür.Belki buradaki idare ve ekonomiden daha iyi olur düşüncesidir.

3.dünya savaşını başlatmak ve tüm dünyayı birbirine kırdırmak hiç de zor değil.Nitekim daha
öncede bir Amerikalı yetkilininde Kâbeyi vurma sevdasını dile getirmesi veya Yahudilerin
Kudüsü yıkmaları İslam alemini olduğu gibi,yapılacak senaryolarla tüm üç büyük dini de içine
alır.

 6 / 10



Kaynayan kazan Ortadoğu

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazar, 26 Eylül 2010 06:11 - 

Nitekim 20 yıldan fazla İsrailin Mescid-i Aksanın altını boşaltıp yıkarak yeniden yapma
senaryoları sürmektedir.

İncil bunları ne güzel tanımlıyor:“Sahte kurtarıcılara dikkat et”

Ve en etkili silah herkesin bağlandığı dinin hedef alınarak,kavgaya geniş kitleleri dahil
etmek,arkasından sahte kahramanları piyasaya sürerek kahramanlıklar!zorbalık ve zulümler
yapmasına zemin hazırlamaktır.

Dünyada sürekli şamar oğlanları üretilmektedir.

Irakta kimyasal silah olmadığı raporla bildirilmiş iken,ısrarla kimyasal silah bahane edilip,Irak-a
girilmiştir.Şimdi de İrana bahane uydurulup Iraktaki Şiilere destek bahanesiyle kurt kuzu
senaryoları uydurulmaktadır.

Dünya az bir kısım ve kesimin dizginleri ele geçirme çabalarıdır.Bu ise eskisi gibi bir devletin
hakimiyetinden çıkmış,bir kesimin hakimiyeti altına girmiştir.

Önce hürriyetler,sonrasında da ekonomiler dizgin altına alınmaktadır.Böylece insanlar hem
bedenlerinden ve hem de ruhlarından yakalanmaktadırlar.

Tüm dünya insanları adeta bir çiple yönlendirilmeye çalışılmakta ve bir merkezden idare edilme
yoluna doğru gidilmektedir.Tek bir ülke ve tek bir krallık… Globelleşen dünya…

Eski bir atasözüdür: “Eğer birinin bir şey yapmasını istiyorsan, onu, yapmak istediği şeyin kendi
fikri olduğuna inandır.”.

*” İngiliz Guardian’da, ABD’nin 11 Eylül’den bu yana 80 ülkede 80 bin kişiyi gözaltına aldığı,
sorguladığı, tutukladığı belirtiliyor. 14 bin 500 kişi ABD hapishanelerinde, 13 bin 814 kişi Irak’ta,
500 kişi Guantanamo’da. Peki diğer ülkelerde ve gizli cezaevlerinde kaç bin kişi var?..(
21-11-2005) Önce Afganistan, Mezar-ı Şerif’te işledikleri insanlık suçu ortaya çıktı. Binlerce
insanı gömdükleri toplu mezarlar bulundu. Ardından Ebu Gureyb Cezaevi’ndeki ağır cürümler
ortaya çıktı. Ümmül Kasr’dan Kuzey Irak’a kadar işkence merkezleri ve esir kampları bulundu.
Irak İçişleri Bakanlığı binasından bile ağır işkence altında tutulan, derileri yüzülen 173 kişi
kurtarıldı. Sonra CIA’nın dünya genelinde kurduğu “gizli hapishaneler” ortaya çıktı. Akla hayale
gelmeyecek ülkelerin bu vahşete ortak olduğu tespit edildi. ABD’nin yakın müttefikleri Ürdün,
Mısır, Tayland, Yemen, Irak, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerin yanı sıra okyanuslarda dolaşan
gemilerde, askeri üslerde, savaş gemilerinde de sorgu/işkence merkezleri kurulduğu belirlendi.
ABD yönetimi İslam Kerimov’u ağır biçimde eleştirirken bile Taşkent’te işkence merkezi varlığını
devam ettiriyordu. Daha sonra, CIA’nın özel uçaklarla hem gizli merkezlere hem de değişik
ülkelere insan kaçırdığı, sorguladığı, bazılarını öldürdüğü ortaya çıktı. Grönland’dan Kanada’ya
kadar pek çok ülke ve bölgede bu tür vahşet örnekleri sergilendi. Polonya ile bazı Doğu Avrupa
ülkelerinin işbirliği tescil edildi. CIA uçaklarının İspanya topraklarını kullandığı tespit edildi. Bu
kadar mı? Hayır! İsveç, Norveç, Danimarka, İzlanda ve Portekiz gibi ülkelerin de insanlık
suçuna ortak olduğu belirlendi.[17] 
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Devletler bir kanunu topluma kabul ettirmek ve meclisden çıkartmak için, toplumda önemli
bahanelerin oluşturulması gerekir.Bombalama veya şiddet,terör gibi…

Türkiyede de daha sonraları kaldırılamayan bir çok kanun bu bahane ile
oluşturulmuştur.163,141-142.maddeler yıllarca sağcı-solcu tüm kesimleri karşı karşıya getirmiş
ve ezmiştir.Bir Atatürk heykelini yıkma sonucu 5816 sayılı Atatürkü koruma kanunu
çıkarılmış,dünyada uygulanmayan bir uygulama olan insanı kanunla koruma kanun altına
alınmış olmaktadır.

*Muıni zalimin dünyada erbabı denaettir.

Köpektir zevk alan sayyad-ı bî insafa hizmetten.(Namık Kemal) 

*Kula bela gelmez Hak yazmadıkça,

 Hak bela yazmaz kul azmadıkça.

*”Avrupalılar ilerlemeye (progres) ve evrime (evolution) inanmaya başlamalarından bu yana,yani
bir yüzyıldan biraz  daha fazla bir süreden beri, Doğunun bu değişmemesini bir aşağılık belirtisi
olarak kabul etmişlerdir. Oysa biz, tersini düşünüyoruz. Bizce, burada Batı uygarlığının
ulaşamamış olduğu bir denge hali söz konusudur.”[18]

Dünyaca bilinmektedir ki;Irak’a sudan bahanelerle girilmiştir.Bugün Saddam aranır hale
gelmiştir.Bugün Irakın düzelmesi için Saddam mı gerek?

*CIA, Irak savaşı başlamadan önce elde ettiği güvenilir istihbarata göre bu ülkede kitle imha
silahı bulunmadığı yönünde Başkan George Bush'u uyardığı bildirildi.[19]

Bugün geçte olsa başarısızlıklar itiraf edilmektedir.

 *ABD halkı 2005 yılını –Dünyanın en yalancı adamı olarak Bush-u seçti.

 Macaristan Başbakanı Gülçani kendisinin yıllarca,gece gündüz yalan söylediğini itiraf etti.İkinci
sefer başbakanlığa seçilmesinde de bu yalan söylemesinin etkili olduğunu itiraf etti.İşte
siyasetin çirkin yüzü..

“Yeni Dünya Düzeni, arkasında masonik gizli örgütlenmelerin olduğu bir uluslararası ağın ve
Council on Foreign Relations (Dış ilişkiler konseyi), Trilateral Komisyon ve Bilderberg isimli
örgütlerin planlayıp, dünyaya dayattığı kayıtsız şartsız emperyalist bir sömürü sistemidir.” [20]

Bu gün dünyada menfilikler cirit atmakta,insanlık pazarında yalan revaçta
satılmaktadır..doğruluk bedavaya müşteri bulamazken…

05-12-2006

 8 / 10



Kaynayan kazan Ortadoğu

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazar, 26 Eylül 2010 06:11 - 

MEHMET  ÖZÇELİK

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Şerhu’s-Sünne” Beğavi. (14/396), Bak.A.Nablusi.Kıyamet Alametleri.108.

[2] Amerikan gizli belgeleriyle Türkiye’nin kurtuluş yılları.Orhan Duru.34.

[3] Age.45,135.

[4] Age.51.

[5] Age.61.

[6] Age.62.

[7] Behçet Güngör/ Ankara.Yeni Şafak.25-3-2006.

[8] Syf: 51-52.

[9] Abdullah Muradoğlu.Yeni Şafak.

[10] Sikke-i Tasdik-i Gaybi.57.

[11] Bak.Kur’an Yolu.Heyet.1/572.

[12] Çıkış,16/23;34/21;Yeremya,17/21.

[13] Çıkış,16/13-30;Sayılar,15/32-36,Bak. Kur’an Yolu.Heyet.1/138.

[14] Çıkış,Levililer,Sayılar,Tensiye.

[15] Bak.Kur’an Yolu.Heyet.1/123.

[16] Vakit.14-09-2006.

[17] 23.11.2005 /İbrahim Karagül / Yeni Şafak

[18] Rene Guenon (Doğu Düşüncesi).

[19] Zaman.22-4-2006.

[20] Dünyayı yöneten teşkilatlar-kitabından .sh.8

 9 / 10



Kaynayan kazan Ortadoğu

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazar, 26 Eylül 2010 06:11 - 

  

 10 / 10


