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Neredesiniz
Onaylayan Ersen Gürpýnar
Pazar, 06 Mayýs 2007
Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayýs 2007

14.04.2007 - 22:37 Ýnsanýn yapýsýnda kýskançlýk ve hýrs vardýr; Bir günlük ömrü olan kelebeði kýskanýr, ayrýcalýkla elde etti
hak edenin hakkýný kýskanýr. Bireylerin oluþturduðu en büyük toplum olan devletler diðer devletleri kýskanýr. Türkiye üzerinde e
olanlarýn yaptýðý gibi savaþla elde edemediklerini psikolojik harp yöntemleri, böl ve parçala taktikleri ile ekonomik baðýmlýlýkla e
etmeye çalýþýrlar.
Emperyalistler son 50 yýldýr senaryolarýný mezhep çatýþmasý, laik-antilaik çatýþmasý, Türk-Kürt etnik ayýrýmý üzerine yoðunla
gözüken dýþ ülkelerden aldýðý destek ile isyan eden PKK ve onlarýn bu ülkenin nimetlerinden sýnýrsýz yararlanan iþ adamý, sa
geçinen ruhu karalar ve kandýrýlarak beyni yýkanmýþ bazý vatandaþlarýmýzýn da desteði sonucu bu ülkede binlerce can kaybe
uðurda þehitler verdik ülke kalkýnmasý için harcanacak bütçeyi silah sanayine aktardýk.Dün Saddam'ýn zulmünden kaçarak Türk
sýðýnan ve canlarýný kurtarýp karýnlarýný doyurduðumuz Kuzey Irak'lý kürtler þimdi bebek katilleri ile iþbirliði içersindeler, onlarý
liderleri Türkiye'yi tehdit etme cüretini gösteriyor; Bu ülkede milletvekili olmuþ bir kadýn bu adama aðabeyimiz, bebek katiline
liderimiz diyor; Ülkenin bazý belediye baþkanlarý bu koronun solistleri
Türkiyem ne yapýyor?ABD ye susturun þu Barzaniyi diyorSusunca duracak mý akýttýklarý kan, bitecek mi içlerindeki zehir?Onlar
konuþturan susturun dediklerimiz deðil mi?Peki Türkiye'deki hain korunun sesini kim susturacak?Kim verecek hak ettikleri
yanýtý?Yoksa insan haltlarý savunucularýndan mý çekiniliyor?Bize insan hakký dersi verenlerin ülkesinde nasýl bir uygulama
var?Bu çifte standartlara dur diyemiyecek miyiz?Ýstiklal savaþýnda bu kadar þehit verdikmi?Genelkurmay baþkaný Kuzey Irak'a
harekat þart deðinde siyasi iradeye müdahale mi etmiþ oluyor?
Son üç ayda bölücü örgütten 29 u ölü 82 kiþi ele geçirildi 22 kiþi teslim oldu, tonlarca yiyecek yüzlerce silah ele geçirildi. Yurdumu
örgüt sempatizanlarý 190 olay çýkardý. 14 vatan evladýmýz þehit oldu.
Son pragrafta yazdýðým bilgilerin dýþýnda basýnda kaç yorum, kaç kýnama yazýsý gördünüz? Ateþ düþtüðü yeri yakmakla kald
haklarý savunucularý?Nerede özgürlük denince mangalda kül býrakmayan AB-ABDDAHA DOÐRUSU SÝZ NEREDESÝNÝZ ?
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