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Söylenecek - yazılacak pek çok şey var ama çok çok özetleyelim.. 

ABD, 22-24 ülkeyi kapsayacağı belirtilen Kuzey Afrika'dan Afganistan'a dek kapsamlı sınır ve  

nüfus operasyonları ile kurmayı tasarladığı Büyük (İkinci) İsrail'i bölgede adım adım,  

AKP yardım ve desteği ile yıllardır inşa ediyor.  

 

İşin çarpıcı özeti budur! 

 

BOP Eşbaşkanı RTE, kendisine iktidara getirilme ve tutulma karşılığında diyet olarak 

giydirilen politik kefen içinde çaresizce, tarihsel misyonunu yerine getirmektedir. 

 

BOP'un yalnızca bu bölgedeki ayağı, o da Türkiye'nin müttefikliği - kanlı taşeronluğu ile  

"başarıya" (!) taşınmaktadır. Plan, öbür bölgelerde başarısız olmuştur. 

 

Irak'ta 20+ yıldır, Suriye'de ise son birkaç yıldır taşeron İslami terör örgütleri ve PKK eliyle 

sürdürülen etnik temizlik ve sözde güvenli bölge yaratma harekatı, Birleşik Kürdistan için  

coğrafya - alan üretmektedir ve stratejik adım olan Akdeniz'e açılmaya ramak kalmıştır.  

Bunun ardından Afganistan ayağı kurulacak ve 1200 km uzunlukta Stratejik Kürt Koridoru 

güvenceye alınacaktır. Resmi BOP haritası, 2006'da ABD Silahlı Kuvvetler Dergisinde  

imzalı makale olarak yayımlanmıştır. (Başkan Danışmanı E. Alb. Ralph Peter) 

Bölge Kürtleri, artık son yıllarda, her nasılsa geçmişte Yahudi oldukları kendilerine telkin edilen 

"Judaik Kürtler"dir! Yani kadim kökenleri aslında Yahudi - Musevi olup sonradan Müslüman -

Kürtlere assimile olmuşlardır!? Aslına dönmenin vaktidir! Binlerce yıllık tarihlerinde hiç olmadıkları 

halde, böylesine asılsız bir algı operasyonu - sosyal psikolojik kuşatmaya alınmışlardır ..  

Böylece, bölgede bırakılan bir miktar sünni Arap ve öbür çeşnilik etnisiteler ile birlikte çatılacak 

yapay ve kukla Kürt devleti, başlangıçta İsrail mandaterliğinde (güdümünde, himayesinde),  
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zamanı geldikçe ise parça parça ya da tümden İsrail'e katılma (ilhak) ile BİP (Büyük İsrail Projesi) = 

BOP gerçekleştirilmiş olacaktır. 

 

 

Tarihsel Projenin Türkiye'ye bedeli ise; önce Doğu - Güneydoğu'da özerk Kürt bölgesi,  

zamanla bu kukla Kürt / gerçekte 2. İsrail olan devlete katılım ile toprak ve nüfus yitimi 

olacaktır.  Postmodern Sevr ya da Sevr başlangıcı.. AB Parlamentosu'nun, ABD makamlarının 

kezlerce apaçık seslendirdikleri , yazılı raporlara bağladıkları biçimde Lozan'a son,  

 

Sevr uygulamasına 95 yıl sonra, kaldığı yerden devam.. 

Misak-ı Milli (Ulusal Ant) yıkılmış, Lozan parçalanmış ve Sevr'e ilk ve büyük adım atılmış 

olacaktır. Arkası çorap söküğü gibi getirilecektir. 

Başta bu lanetli politikaların taşeronu, onlarca kez BOP eşbaşkanı olduğunu ve bu görevi yaptığını 

söyleyen RTE olmak üzere O'nun AKP'si, ülke ve ulusun parçalanmasının kesin sorumlusu olacaktır. 

Son 7 Haziran 2015 genel seçimde AKP'ye oy yağdıran 18 milyonu aşkın yurttaş,  

bu hazin tablonun ne denli ayırdındadır?? 

 

Her kim bu lanetli bölücü politikaya bilerek (İhanet!) ya da bilmeyerek (gaflet ve dalalet)  

destek verir ya da engellemeye çaba göstermez ise, tarih önünde bedelini ödeyecektir. 

 

***** 
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En azından CHP ve MHP birlikte, HE – MEN ortak basın açıklaması ile halka olağanüstü kritik boyuta 

gelen durumu anlatmalı ve hükümeti acil göreve çağırmalıdır. 

 

Türkiye'nin başına bu kumpaslar rastlantıyla gelmemektedir. 

Zamanlama kahpece yapılmıştır. 

Ancak Hükümet, vekaleten de olsa işbaşındadır ve siyasal sorumluluğu sürmektedir. 

 

Cumhurbaşkanı makamında oturan zat, BOP Eşbaşkanlığını = Türkiye'yi bölme işini  

sürdürecek midir, acilen engellenecek midir?  

(Kendi ağzıyla TV'lerde BOP Eşbaşkanlığını üstlenerek : ".. ve biz bu işi yapıyoruz.." 

TSK, vahim gelişmelere hiçbir nedenle kayıtsız kalamaz! 

Kamuoyuna gerekli açıklamayı yapmalı ve çıplak gerçekleri açıklamalıdır. 

Basın... artık insaf ve vicdan, zerrece namus ve vatan - halk sevgisi kaldı ise gerçekleri yazmalı, 

TV’lerde programlar yapmalı ve kamuoyunu ayağa kaldırmalıdır.. 

 

Cumhuriyetin başsavcılık makamı, hangi derin uykulardadır?? 

Koskoca ülkenin "olağanüstü durum" koşullarına denk düşen B, C... planları nerededir?? 

 

Yarın evet, somut olarak yarın, 21 Haziran 2015 günü bile çok geç kalmış olabiliriz.. 

 

Bu korkunç gelişmeleri yalnızca "Hayra alamet şeyler değil.." diye yorumlayan bir zat,  

T.C. Cumhurbaşkanlığı makamında oturmaktadır. 

Bundan daha beter şerre alamet durum olabilir mi?? 

 

Sevgi, saygı ve ÖLÇÜSÜZ KAYGI ile. 

20 Haziran 2015, Ankara 


