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ORDUNUN İÇİNDEKİ PKK

  

  

Balyoz gibi ordunun içerisinde çıkan sayısız skandalların gittikçe millet tarafından
yutulması ve unutulması sağlanmakta,artık mide almadığından istikrah ve istifrağ
etmektedir.

  

Sayısız ses kayıtları [1]  ve otuz yıla yakın pkk illetinin çözülememesi halk arasında
seslendirilen ordunun içinden kaynaklandığı gittikçe gün yüzüne çıkmakta,netlik
kazanmakta ve pkk en büyük desteğini yine ordunun içinde bulmaktadır.

  

İhanetler,irticayla mücadele bahaneleri,yetmişlerde devam eden sol zihniyet ve
mücadelenin ordu içinde bulunan destekle çöreklenmesi ve toplumu kaosa sokarak
darbe ortamının hazırlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

  

Pkk dağda değil,meclisin içinde,üniversitelerde olduğu gibi aynı zamanda ordunun
içinde de bulunmaktadır.

  

İster adına cunta denilsin,Ergenekon denilsin kesin olarak ordunun içinde pkk- ya olan
destek eğer ayıklanır ve son verilirse pkk biter.

  

İşte sayısız haber kaynaklarından [2] seçtiğimiz birkaç örneği;
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İşte bir yarbayın ses kaydı ve bunların terfi edilmesi;

  

  

HERON’U DÜŞÜRELİM DİYEN YARBAY ERGENEKONCU

  

"Çok PKK'lı vuruluyor, Heronları düşürelim"

  

PKK askeri üssü izlerken asker mevlid takibi yapmış

  

'Hain' subaylar terfi ettirildi!

  

Tanyeri'den korkunç teklif: İrtica ile mücadele için PKK'yla işbirliği yapalım

  

Genelkurmay’a artık güvenemiyorum

  

Askeriye içinde PKK'yı kollayan bir grup mu var?

  

O subayların şahidi PKK

  

İhanet üçgeninde önemli bir paşa

  

PKK, Ergenekon'un müttefiki gibi çalışıyor
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'Ordudan ayrılan 50 subay PKK'ya geçti'

  

Suçlu yatağı değil, Peygamber Ocağı ordu istiyoruz

  

Heron ihanetinde istihbaratcı amiral

  

Sözün bittiği yer!

  

Çok pkk'lı vuruluyor, düşürün şu heronları!

  

Şehit babasından komutana: Hainler içinizde

  

  

  

Bu haberlerin detayını tıkladığınızda [3]  görebilirsiniz.

  

Ordunun toplumdaki güveninin önemli çapta azalması,askere gitme isteksizliğinin
artması sebebsiz değildir.

  

Sürekli ordunun nazarı başka taraflara çekilmekte,her türlü menfiliğin önü açılmaktadır.
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Ordu suçluyu başka yerde aramakta,içindeki suçluyu görmemekte veya yanıltmalarla
onlara sahiplenmektedir.

  

Kaosun oluşturulduğu alanlar;Korku devleti..korku rejimi..ulusal korku..irtica
korkusu..rejim korkusu..

  

Yine bunu oluşturan ordunun içindeki stratejik bir birimin oluşturması sonucu topluma
yansıtılmaktadır.

  

Artık herkes tarafından bilinmekte ve dillendirilmektedir ki,bu pkk illeti içeriden destek
bulmadıkça varlığını bu kadar devam ettirmesi mümkün değildir.

  

Yalçın Küçük açıkça pkk-ya selam göndermekte,Doğu Perinçek ordunun içinde
oluşturduğu evler ile askeriyenin her türlü imkanını kullanıp pkk-yı desteklemektedir.

  

  

Bir sınıf öğretmeni arkadaş askerliğini yapıp geldiğinde bir yıl psikolojisini
toparlayamamıştı.Sebeb olarak da bir arkadaşının yanında vurulması ve en önemlisi de
başta Öcalan olmak üzere pkk-nın köşeye sıkıştırıldığı anlarda gelen haber ile bunların
kaçmasının önünün açıldığını söylemesiydi ve de toplumda bunun seslendirilmesidir.

  

Her hangi bir devlet biriminde herhangi önemli bir işi otuz yıla yakın sürede bitiremeyen
bürokratı hatta bakanı o görevden alırlar.

  

Otuz yıldır ordunun çözümü nerede?Daha doğrusu kendileri nerede?Neden şehitlerle
kaos ortamına son verilmemektedir?
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*Şimdiye kadar devlet olarak koltuk değnekleriyle ayakta duruyorduk.Bunlar
ise;Abd-israil-avrupa-imf-dünya bankası-nato,diğer yandan İslam dünyasına yüz
çeviren,sırtını dönen,kavgalı bir Türkiye…

  

Şimdi ise koltuk değnekleri atılıp,İslam dünyasına dönmekle kalınmıyor, problemleriyle
ilgileniyor,buda yetmedi içteki bağlardan da kurtulmaya çalışılıyor. Anayasa
mahkemesi-hsyk-yargıtay-ordudaki cunta ve genel şemsiyesi ise Ergenekon [4] ..al
sana pkk…

  

  

Pkk illetinin amacı bu milletin boynuna bağlanan asırlık prangaların çözülmesini
engellemektir.

  

İşte referandum bu bağların önemli bir kısmının açılmasıdır.Hayır demek tasmanın
devamını istemek,sağdan da soldan da 12 eylülde eziyet çekenlere sorumsuzca,
seviyesiz bir düşünce sonucu göz yummak demektir.Bu aynı zamanda bunu istemeyen
pkk ve onu temsil ettiğini söyleyen Bdp,işçi partisi,cunta ve ergenekon ve nemalananlara
destek olmak demektir.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK

  

22-07-2010
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[1] http://www.4shared.com/dir/22608484/8e9c2bfa/sharing.html

  

http://www.4shared.com/dir/23387696/e4a46e69/sharing.html

  

      

[2] http://www.adimder.com/haberler/2009-8-7-%20haber%20arsivi.htm

  

http://www.adimder.com/haberler/2010haberarsivi.htm

  

 

      

[3] http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id
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