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  ekosiyaset@yahoogroups.com  , acik-istihbarat@yahoogroups.com   gibi haber gruplarında
iddia edildiği üzere: YAŞ'ta, Kuvayı Milliyeci ve Türk kökenli komutanlara karşı bir temizlik
harekâtına girişilmiş ise, Türk Devleti'ni yok etme operasyonu son aşamalarına gelmiş
demektir...  

  

  Türkiye'deki Yahudi Eliti (siyasetçi-asker-sermayedar): her geçen gün deşifre olup
anlaşıldığının, hareket alanının daraldığının ve çıkacak ilk büyük krizde halkın ve ordunun
hışmına uğramak tehlikesi ile karşı karşıya kaldığının bilincindedir ve telaşı içindedir.  

  

  Bu noktada, yılardır Türk nüfus çoğunluğuna karşı kullanılmak üzere özenle sayıları arttırılan
ve devlet kademelerine yerleştirilen ve maalesef Türklere düşman hale getirilen Kürt nüfus
üzerinden yeni bir oyun sahneye sürülmektedir.  

        

  &quot;Barış&quot; ve &quot;demokratik çözüm&quot; sloganları ile Türk Devleti'ne hukuken de
son verilerek, Yahudi elitlerimizin yönetiminde bir Türk-Kürt Federe Anadolu Cumhuriyeti'nin
kurulması aşamasına gelinmiştir... Daha önce Atatürk'ün dehası ve siyasi manevrasıyla
&quot;Anadolu Siyon Devletini&quot; başaramayan sabataist şebeke yeniden harekete
geçmiştir.  

  

  Haber abartılı değil ise; YAŞ'ta, &quot;TSK'da zaten sayıları belirli olan Türk kökenli
generallere karşı bir etnik temizliğe gidilmiş&quot; ise... Devletimizi yok etmeye yönelik bu sinsi
planın uygulamaya konmasının Türk Ordusu'nda yaratacağı tepkinin, harekete dönüşmesini
önlemek adına, Ordu içinde var olması tabii olan ve başta kendi komutanlarının kararsız ve
karanlık tavırlarından rahatsızlık duyan örgütlenmelerin, kendilerine &quot;baş&quot; bulmasını
engellemek adına yapılan bir operasyon gözlenmektedir!  

  

  Bu temizlikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri sindirilecek ve güya karşı oldukları sözde İslamcı,
daha doğrusu Amerikancı-Ilımlı kadroların Devletimizi dejenere edecek yasal düzenlemeleri
yapmasına fırsat verilecektir.  

  

  Hemen burada, Türkiye'de güdümlü, ılımlı ve kısırlaştırılmış İslam'ın yeniden kuruluşunun
tümüyle bir Yahudi hareketi olan Demokrat Parti zamanında piyasaya çıkarıldığını, Atatürk'ün
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kapattığı tarikatların, bir kısmının İslam'ın içinde her zaman mevcut olmuş gizli Yahudi din
adamlarınca canlandırıldığını unutmamak gerekir.   

  

   Bugün Türkiye'de sözde İslamcı iktidar gibi bazı cemaat ve Tarikatlarda maalesef Yahudilerin
ve Yahudiliğin kontrolündedir... [1]   

  

  &quot;Son dönemde Atatürk'den ve Kuvayı Milliyeden rahatsız olanlar: Siyonist 28 Şubat
tezgahı na gelen bazı 
sözde paşalar, sözde İslamcılar, sözde Kürtler, sözde diğer etnikçiler ve insanlık
düşmanları ile; Anayasa ve İç Tüzükten kaynaklanan görevlerini yerine getirmeyen bazı
&quot;asker kaçağı&quot; paşalar&quot; dan söz edilmektedir!..
 

  

  &quot;Ve AKP'nin Siyonist merkezlerden idare edilen Başbakan'ı ve Bakanları, bazı
milletvekilleri ve bazı il ve ilçe yöneticileri&quot; hala &quot;hükümetin freninin
patladığının&quot; farkında değildir.   

  

  İSLAM NEDİR?  

  

  Hırsına esir olanlara ve dünyayı ahiretle değiş tokuş yapanlara, politikacı, bürokrat ve
demokrat paşalar ve kimlikleri aydın olanlara . Önce İslam'ın ne olduğuna ilişkin bir profil
verelim.  

  

  İslam: Son ilahi din. Yahudiliği, Hıristiyanlığı ve bu dinlerin tahrif edilmiş kitaplarını iptal eden
en mükemmel din. İnsanlığın erişeceği son zirve. İnsanı insan yapan değerler
manzumesi .  

     
    -  İnsanı, gerçek imana, örnek insanlığa ve yüksek ahlaka kavuşturan din...   
    -  Fakiri, zalim ve haris zenginden koruyan din.   
    -  Zayıfı, güçlüden esirgeyip kurtaran din   
    -  İnsanlığı barbarlıktan uzaklaştıran din   
    -  Rüşveti ve devlet işlerinden komisyon almayı kaldıran din   
    -  Adaleti emreden insan haklarını kutsallaştıran din   
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    -  Irkçılığı kesinlikle yasaklayan barbarlığa savaş açan din   
    -  Şefkati esas alan din   
    -  İnsanları barıştıran ve hayırda yarıştıran din   
    -  Küresel baronlara köleliği küfür sayan din   
    -  Kula kulluğu şirkle bir tutan din   
    -  Laytı da, radikalı da; istismarı da, suistimalı da, Allah'ın lanetine uğratan din...   
    -  Sahtekarlığı, riyakarlığı, yalakalılığı haksızlığı ve ahlaksızlığı çöpe atan din   
    -  Aklı ve ilmi emreden ve fikri özgürlüğü savunan ve sağlayan din   
    -  Hz. Ömer gibi halifeleri, Sultan Mehmet gibi fatihleri olan din   
    -  Kibiri, gururu ve büyüklenmeyi ayaklar altına alan din.   
    -  Dayanışmanın, paylaşmanın ve demokratik danışmanın dini   
    -  Yaratılanı Yaratan'dan ötürü hoş karşılayan din   
    -  &quot;Helali&quot; esas alan ve helal kazanç yollarını açan ve açıklayan din   
    -  &quot;Haram&quot; yiyiciliği şiddetle kınayan, faizi, kumarı, ihtikarı, haksız ve hileli kazanç
yollarını tıkayan din    
    -  İnsanlık ve İslam düşmanlarına taraftarlığı şeytana askerlik sayan din   
    -  Emanete; yani Vatanına, milletine, devletine ve dinine ihanet edenleri &quot;marazlı
münafık&quot; olarak tanıtan din    
    -  Her haberin ve hadisenin ve haksız servetin kaynağını araştıran din   
    -  Fatihasında, haçlı emperyalistlerin ve Siyonist Yahudilerin peşinden gidilmemesini imanın
şartı koşan din    
    -  Nefsine esir olanları, dünyaya tapanları alçaltan din   
    -  Sevgi ve saygıya dayanan merhamet medeniyetleri kuran din...   
    -  Kahraman milletimizi, bir kabileden cihan devletine taşıyan din...   
    -  Askerlik yapmayı, şehit olmayı, vatanı, devleti ve davası için özveride bulunmayı ruhlara
aşılayan din...   

  

  Acaba AKP'liler ellerine kalemi alsalar ve uydukları şıkları işaretleseler tablo ne olur? (Özellikle
3K'cılar bu işlemi yapsın)  

  

  28 Şubatçılar niye suskun ve puskun?  

  

  AKP iktidarı TSK'yı laytlaştırmaya çalışmaktadır. Siyonist 28 Şubat planının İslamcı
figüran ları,
makam mevkii sahibi olunca 
&quot;jön&quot;
olduklarını ve terfi ettiklerini sanmaktadır.  
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  28 Şubat'ın esintisinin şiddetli olduğu günlerde Siyonist 28 Şubat'ın asker piyonu bir subay 
Mehmet Akif
'e dil uzatmıştı. Soyu ve zihni bozuk bu subayla Şimdi, 
Mehmet Akif
'i ve 
Necip Fazıl
'ı 
100 Temel Eser
arasına almayan 
AKP iktidarı
arasında ne fark vardır?  

  

  Genelkurmay Başkanı Özkök konuşuyor, cevabını hükümetin çiçek gibi bakanı
yapıştırıyor...  

  

  Genelkurmay Başkanı Özkök konuşuyor, cevabını George Washington ve Benjamin
Franklin 'i kıble
haline getiren Kürtçü 
İhsan Arslan
veriyor.   

  

  Önceleri Tayip Bey Askerleri; Dengir Mir Mehmet Fırat'a haşlatırdı.  

  

  Şimdi yeni &quot;hakaretçiler&quot; bulmuş. Onlar TSK'yı yerin dibine batırıyor.  

  

  Siyonist Sorostan hediye çekleri alan bazı diplomat paşalar da, yine kös kös oturuyor!..     

  

  Ne de olsa AB kriterleri var; &quot;aferin, ne demokrat paşalarmış&quot; övgüler yetiyor! 

     
    -  - Cumhuriyetin dişleri sökülüyor, ülke Türk Telekom, Tüpraş, Petkim gibi parçalar
haline getiriliyor ve parsel parsel satılıyor.
  

 4 / 10



YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR - EKİM 2005 - Milli Çözüm Dergisi

Yazar Selman YÜCEL
27 Kasım 2006

    -  - Ama, Demokrat paşalardan ses çıkmıyor...   
    -  - TSK'nın şerefli adı, Müslüman - Türk'üm demekten utanan Recep Tayyip Erdoğan
taraftarlarınca 
Tayyip Silahlı Kuvvetleri
ne çevriliyor.
  
    -  - Hala demokrat paşalardan ses çıkmıyor!..  

  

  Eğer gerçekten Allah'a iman ediyor ve İslam'a inanıyorsanız bu milleti ve bu memleketi
seviyorsanız Tayyip'çi olmanın, AK Partili olmanın; hain olmakla eşanlamlı hale geldiğini
artık anlayın!..   

  

  Bari sizler de &quot;demokrat hainler&quot; olarak bazı Sorosçu Paşalara katılmayın.  

  

  Ordu, devlet ve vatan; sizin, bizim, hepimizin, yani tüm milletindir.  Bu geminin
batmasına göz yummayın!..   

  

  Recep Tayyip ve şürekası da artık haymatlos (vatansız) türedi birer zengin tipidir.  

  

  Artık vatan, bayrak ve ezan, onlar için bir şey ifade etmemektedir..  

  

  Ey, &quot;Demokrat paşalar&quot; hala sizin için vatanın ve bayrağın bir anlamı varsa
sizden onurlu ve olumlu bir hareket beklenmektedir.  

  

  Ey &quot;Demokrat paşalar&quot;,  

  

  Haydi diyelim, biz ve bizim gibiler &quot;kalemlerimizi kırıp&quot; sustuk !!!   
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  Peki &quot;tarih&quot; denen amansız &quot;hakimi&quot; ne yapacaksınız?  

  

  Milletin vicdanını nasıl yatıştıracaksınız?!  

  

  Bütün bu &quot;ahval ve şerait&quot; gösteriyor ki Türkiye, bugün tarihinin en kritik
anlarından birini yaşamaktadır.   

  

  İçinde bulunduğumuz süreç: Türkiye'nin &quot;var oluş&quot; ya da &quot;yok
oluş&quot;
aşamasıdır.
 

  

  28 Şubat'ta &quot;minareyi&quot; çalanlar, &quot;irtica&quot;dan bir &quot;kılıf&quot;
hazırlamışlardır.  

  

  Ortalığı velveleye verip &quot;Laiklik elden gidiyor&quot; yaygarasıyla; devlet &quot;soyul
up soğana&quot;
çevrilmiş, milli kalkınma ve haysiyetli dış politika atılımları sekteye uğratılmıştır.  

  

  Ama artık &quot;mızrak&quot; &quot;çuvala&quot; sığmamaktadır.  

  

  &quot;Takke&quot; de &quot;şapka&quot; da düşmüş, &quot;kel&quot;ler te-keller
sırıtmaya başlamıştır.  

  

  Çünkü Ankara'da Atatürk'ün deyimiyle &quot;GAFLET, DALALET ve HATTA
HIYANET&quot;  kol gezmekte, korumasız
dolaşmaktadır.  
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  Türkiye, aynen İtalya'daki P.2 Mason Locası skandalında olduğu gibi bir skandalla karşı
karşıyadır.   

  

  Cumhurbaşkanlığı, Başbakan, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanları, Bakanlar, bazı
güvenlik bürokratları ve milletvekilleri &quot;şaibeli olmakla&quot; itham altındadır.  

  

  Düne kadar itham ediliyorlardı. Ancak son dönemdeki gelişmelere karşı tutumları, ithamları da
aşmıştır.   

  

  Çünkü,   

  

  Bireysel acizlikleri, yetersizlikleri, liyakatsizlikleri ve maalesef yetkilerini ve beyinlerini
kullanmakta gösterdikleri &quot;kasıtlı tutukluk&quot; yüzünden ülkemiz bir felakete doğru
kaymaktadır.   

  

  Bu sebeple,  

  

  Bireysel yetersizlikler, kurumsal ve devletsel yetersizliğe; bireysel acizlikler, kurumsal ve
devletsel acizliğe; bireysel liyakatsizlikler devlet liyakatsizliğine dönüşmeden yukarıda adı geçen
tüm makamlardakilerin ya silkinip sorumluluklarını yüklenmeleri ya da istifa etmeleri, ülkemize
yapılacak en büyük iyilik olacaktır.   

  

  Bunu yaparken referans aldığımız, tek dayanağımız ise: ATATÜRK'ün GENÇLİĞE HİTABESİ
'dir. Onu herkes, bir daha okumalıdır.  

  

  Türkiye, &quot;yeni bir dönemin&quot; başlangıcındadır!  

  

  Ve artık hiçbir şey &quot;eskisi gibi&quot; olmayacaktır!  
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  Genelkurmay susarak Başbakan'ın bu politikasına destek vermiş olmuyor mu?  

  

  Türkiye'nin bir &quot;Kürt Sorunu&quot; vardır diyen Başbakan'a soruyoruz; &quot;Kürt
Sorunu&quot; hakkında bildiklerini &quot;bir cümle&quot;
yle
ya da &quot;dört kelime&quot;
yle
yazabilir mi?
Ağzından çıkanı kulakları duyuyor mu? Ne dediğini kendisi de biliyor mu?  

  

  Türkiye'nin; &quot;Kürtleri kullanan ülkeler sorunu&quot; mu var? Yoksa &quot;Kürt
Sorunu&quot;
mu?  

  

  Türkiye'nin; &quot;kullanılan Kürtler&quot; sorunu mu var yoksa &quot;Kürt
Sorunu&quot; mu?  

  

  Türkiye'nin; &quot;Türkiye'yi bölmek için kullanılan başbakan&quot; sorunu mu var yoksa
&quot;Kürt

Sorunu&quot;  mu?  

  

  Türkiye'nin; &quot;ülkenin sorunlarına ve satışına seyirci kalan Genelkurmay Başkanlığı
ve kuvvet komutanları&quot;  sorunu
mu var yoksa 
&quot;Kürt Sorunu&quot;
mu?  

  

  Sayın Başbakan ve AKP'liler, partilerinin sorunlarını, AKP içerisindeki rekabeti ve iyi
gitmediği belli olan her şeyi örtmek 
için &quot;Kürt düşmanı devletlerin yaptığı gibi&quot; yoksa &quot;Kürtleri&quot;
kullanıyor mu?
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  Bu ülkedeki &quot;Kürtler&quot;, &quot;Kürt Sorunu&quot; adı altında kötü giden
ekonomik ve sosyolojik gidişatı örtmek için Başbakan tarafından kullanıldıklarını fark
etmiyor mu?   

  

  Yine Kürtler, &quot;Kürt Sorunu&quot; adı altında AB fiyaskosunu gözden uzak tutmak
için mi devreye sokuluyor?   

  

  Başbakan ya da iktidar olmak bunları yapmaya cevaz verir mi?   

  

  Sayın Başbakan'a soruyoruz; iktidara geldiğinizden beri ters gitmeyen ne var?  

  

  AB dediniz, vermediğiniz taviz kalmadı. AB üyeliği, içinden çıkılmaz hale gelmiş bulunuyor.  

  

  Kıbrıs konusu karma karışık ve &quot;Kıbrıs satıldı&quot; kanaati tümüyle yerleşiyor...   

  

  ABD ile ilişkiler Arap saçına dönmüş, kaos büyüyor.  

  

  Rusya ile ilişkiler bozuluyor.  

  

  Millet, sayın Başbakan'dan cevap bekliyor:  

  

  AB ile ilişkiler tam üyelikle sonuçlanacak mı?  

  

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti amiyane tabiri ile satıldı mı?  
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  ABD ile ilişkilerde onurlu ve olumlu bir düzelme olacak mı?  

  

  Ekonomideki durgunluk aşılacak mı?  

  

  Tarımdaki facianın önü alınacak mı?  

  

  Esnaf, tarihinin en ağır bunalımından kurtulacak mı? [2]   

  

  İmam-Hatip Okulu, Kuran kursu ve başörtüsü zulümleri kalkacak mı?  

  

     

  
  

  

  [1] ekosiyaset@yahoogroups.com  - 14 AĞUSTOS 2005   

  

  [2]  Sesar Raporu - Gaflet dalalet ve hıyanet içinde olanlar...  
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