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KOR VE KÖR EDEN SİYASET

  

Ergenekonla beraber poz verenler,ergenekonun akibetine uğramaya
mahkumdurlar.Siyasetlerinin sloganı;Kör olun,kor olun.

  

      

  

CHP'deki  Komplocu Zihniyetin Resmi

  

CHP'de  ŞANTAJ pazarlığı!

  

Taciz  iddiaları CHP'yi karıştırdı

  

Ve  Baykal "VARAN 2" Hakkında Konuştu

  

2.  Kaset Skandalında Kılıçdaroğlu'nun Rolü

  

Kürt  yurttaşlar CHP'den rahatsız mı? - Video

  

CHP  tecavüzcüye 'hadım'a da karşı!
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İşte  Süheyl Batum'un gizli planı

  

İşte  'milliyetçiliğin manifestosu'

  

CHP’deki  salgın hastalıklar.

  

CHP'nin  Sahte Başörtülü Açılımı

  

CHP'de  Ergenekon çatlağı

  

MHP'de  Engin Alan bilmecesi!

  

MHP  Alan'ı Nereden Aday Gösterecek?

  

Bahçeli:  Şuurunu kaybetmiş!

  

Yalçın  Küçük MHP Büyük !

  

CHP  ve MHP Bu Sözleri Duymasın

  

MHP'yi  Küme Düşürecek HATA?

  

MHP'de  istifa depremi
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Önce  MHP-CHP İttifakı, Sonra CHP İstifası

  

MHP  Haberal'ı Aday mı Gösterecek?

  

İçişleri  Bakanı Atalay, MHP’nin terör sorunlarından büyük ölçüde beslendiğini ve sürekli 
suçlayıcı bir tutumda olduğunu söyledi. 

  

Bunlar  bir çok haberlerden çok az bir kesitidir. ( http://www.adimder.com/haberler/haber
ler1.htm  ) 

  

Bdp-yi  ise hiç söylemeye gerek yok.Dağdan beslenen,dağlıların desteklediği bir   parti.

  

Chp  pot üzerine pot kırmakta,üzerindeki şaibeleri gün be gün açığa çıkan plânlarla 
artmaktadır.

  

 Ergenekonun avukatlığı yetmediği gibi,şimdi de onları kurtarma çabası içerisine 
girip,seçimlerde aday göstermeyi düşünmektedir.

  

 Darbe yapan paşalara sahip çıkmakla kalmamış,onu desteklemeyen ordu kartondan  bir
orduya benzetilmiştir.

  

 Ergenekonla beraber poz verenler,ergenekonun akibetine uğramaya  mahkumdurlar.

  

 Bunlar bu milleti kör,kendi partizanlarını da özürlü kabul etmektedirler ki,  baltayı kendi
ayaklarına ve bu milletin başına vurmaktadırlar.
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 Siyasetlerinin sloganı;Kör olun,kor olun.

  

 Saflar hiç bu zamandaki kadar belirgin olmamıştı.Bunu hala göremeyenler  ise,siyasetin
kör ettikleridir.Tedavisi mümkün olmayan bir körlük.Sonu kor olan  bir körlük.Körler
topluluğu.

  

 “Onlar kör,dilsiz ve sağırdırlar.Hakka dönmezler.”

  

 Buna mantıki bir çözüm bulmak güçtür.Olsa olsa siyasetin kör etmesidir.Devlet 
batıran,bulunduğu kurumu iflas ettiren tutarsız insanları bu milletin başına  geçirmek,
tam bir tutarsızlıktır.

  

Zaten  kandan beslendiği,1970 öncesi gençleri sokağa dökerek kaos ortamına ortak 
olduğu,chp-ye destekte bulunmakla koltuk değnekliğinde bulunduğu,eski ülkücüleri 
atarak despot bir yönetim sergilediği yönünde bir çok tenkidlere maruz kalmış  olan
mhp,şimdi de hepsinin üzerinde darbe ortaklığına imza atmış  oldu.

  

 Balyoz darbe teşebbüsünden sorgulanan Engin Alan-ı,yine Yalçın Küçük-ün  teklifiyle
aday göstererek üzerindeki şaibeliği  arttırmış,mensuplarının  güvenini kaybederek,az bir
yakınlığı olanı dahi hayal kırıklığına  uğratmıştır.

  

 Oysa dava hala sürmekte,belgeler açıkça ortadadır.Beraat etmiş  değildir.

  

 Pkk-yı alkışlayıp ona övgüler düzen Yalçın Küçük-ün Mhp-ye yaptığı teklif anında  yerine
getirilmiştir.

  

 Mhp nerede ve kimin yanındadır?Kimi temsil etmektedir?
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Yalçın  Küçük-ü mü?Engin Alan-ı mı?

  

Ergenekona  destek olan veya sulandıranlar da işin cabası!

  

Bî-taraf  olan ber-taraf olur…

  

Kim  olduğun değil,kiminle olduğun önemlidir.

  

 Olabilir mi?Denesem mi? gibi bir çok düşünce ve verilen fırsatlara rağmen Chp ve  Mhp
bu milleti idare etmekten çok uzak iki partidir.Onlara iktidar  değil,muhalefet bile
yakışmıyor çünkü onu bile yapamamaktalar.Mızıkçı,hırçın  çocuklar gibi sürekli kavgadan
beslenen,oyun bozan,kendi aralarında oyunlar!  kuran oyunbazlıklar sergilemektedirler.

  

 Birbirleriyle topu paslaşarak oynamaya çalışan iki takım!Çok bakım gerek çok  bakım.

  

 Ayakta durmaları ise,içlerinde bulunan iyi niyetli ve samimi insanların varlığı  iledir.

  

 Ancak o samimi insanların suskunluğu,üretkensizliği,değişmezliği onları da suça  ortak
etmektedir.

  

 Akıllı insan basiretli,ileriyi gören,olanları mukayese yeteneğine sahip  kimsedir.

  

 Yoruma pek gerek yok değil mi?Çünkü artık her şey gittikçe  netleşmektedir…
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