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Bırakın adalet işini yapsın. 
Bırakın yasal süreç işlesin. 
Zanlılar adalet sistemi içinde aklansın. 
 
Tercümesi zanlılar ölene kadar içeride tutulsun. 
Bu ne demek müebbet hapis. 
Daha yargılama yapmadan adamı müebbet hapse  
mahkum ediyorsunuz. 
 
Başka, böyle bir haksızlığa maruz kalan şerefli subay ne olur, 
ne yapar? 
Mahkemede aklanana kadar kaç kişi yaşayabilir,  
sabır ve sebat gösterebilir? 
Siz olsanız yapabilir misiniz? 
 
O yüzden ben diyorum ki? 
Bu lafları edenler işlenmekte olan cinayetlerin suç ortağıdır. 
Hukuk cinayeti değil, basbayağı, bildiğiniz en adisinden 
cinayet. 
 
Hatta bu Ordu filan tarihte şöyle yapmıştı, falan tarihte de 
böyle yapmıştı diye işlenmekte olan cinayetlere  
bahane üretenler ise en günahkar olanlardır. 
 
Unutmayın suç her zaman kişiseldir. 
Siz o mantığı güderseniz, size de başka mevzuların  
hesabını sorarlar. 
Hem de tıpkı sizin yaptığınız gibi, hiç utanmadan, sıkılmadan, 

Bu cinayetlerin azmettiricilerini bir silsile içinde sayarsak eğer. 
 
Sorumluluk zincirinin en başından itibaren; 

 Batılı küresel oligark hanedanlar, 
 ABD devlet aygıtının gizli ve açık kurumları, 
 Fitnebaz Cemaat 
 AKP kadrosu, 
 RT Erdoğan - A.Gül ikilisi 
 Cemaatçi Emniyet, İçişleri, Adalet Bakanlığı kadroları, 
 ve en tabanda doğrudan cemaatçi hakim ve savcılarla 

oluşturulmuş tetikçi mahkemeler yer alır. 

Bütün bunlar evrensel düzen içinde mutlaka yanıtını  
bulacaktır. 
 
Hiç merak etmeyin, ilahi adaletin sağlanması için insanları 
ölüp de Allah’ın huzuruna çıkmalarını beklemeye gerek yok. 
Bu alemde bu işleri hesabı mutlaka görülecektir. 
Bu adeta bir doğa kanunu kadar sabit ve zorunludur. 
Her etki bir tepki doğurur, her tepki de bir etki doğurur. 
İlahi adalet için ilahların olmasına dahi gerek yok,  
çünkü bu evrenin  kurgusu böyledir. 
 
Göreceksiniz. 
 
Saygılar.   

Tutuklu ölen emekli albayın cenazesi 

Aysel ALP / KOCATEPE CAMİİ'NDEN BİLDİRİYOR  
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28 Şubat Soruşturmasının 3. dalgasında gözaltına alınmasının ardından Sincan Cezaevi’ne gönderilen  
Emekli Albay Mehmet Haşimoğlu (52) tedavi gördüğü GATA’da dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.  

 
Haşimoğlu için düzenlenen cenaze töreninde eşi Makbule Haşimoğlu,  
“Eşim sapasağlamdı. Üzüntüden hasta oldu. Biz bu savaşı yitirdik. Tek suçu asker olmaktı.” dedi. 

Ölüm haberi, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan Haşimoğlu’nun kızı Tuğçe ve oğlu Tuğberk’e verildi.  
Haşimoğlu’nun cenazesi için askeri tören Kocatepe Camii’nde yapıldı. Cenaze törenine Ankara Garnizon Komutanı  
Korgeneral İhsan Uyar da katıldı. Cenaze töreninde eşi Makbule Haşimoğlu ve kızı ile oğlu ayakta zor durdu. 

HAŞİMOĞLU'NUN CENAZE TÖRENİNDEN GÖRÜNTÜLER / WEB TV 

Cenaze namazı kılınmadan önce gazetecilere konuşan Makbule Haşimoğlu, 

“Eşim sapasağlamdı. Üzüntüden hasta oldu. Bu bir psikolojik savaştı. Ve biz bu savaşı kaybettik.  
Tek suçu asker olmaktı. Onlar için gururları her şeyden önemliydi.  
Bunu içine sindiremedi. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum.'” dedi. 

EMEKLİ ALBAYIN CENAZE TÖRENİNDEN KARELER 

Haşimoğlu'nun cenazesi, törenden sonra defnedilmek üzere Konya'nın Beyşehir İlçesi'ne gönderildi. 

 

TUTUKLU ALBAY HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ İSYAN ETTİ.. 
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