08.06.2018
OLUR MU OLUR… AMA!

Kandil, tam 130 kilometre içerde… Arada küçük yerleşim ve üs bölgeleri var.
Buralar PKK’nın bölgesi olarak biliniyor. Askerimiz 20–25 kilometre girmiş… gidiyor…
Ama Kandil’e Bayrak dikmek bu yolla olmaz. Askeri kaynaklar şu iş sırasını
söylüyor…… 1) Çok iyi saha istihbaratı
2) Çok yoğun ve yok edici hava bombardımanı… Belki saldırı
helikopterleri ile yakın yok etme
3) En seçkin kuvvetlerimizi havadan indirmek… Orada tutunmaları ve
korunmaları
İş bu… Ama biz bu işi 15–20 gündür davul zurna ile bağıra çağıra ilan
ediyoruz… Kaçan kaçıyor… Kalan sadece PKK’nın hava savunma sistemleri.
Aman dikkat bu sistemlerin hepsinin üstünde “USA” yazıyor.
Oldu ki oldu… Önceki harekâtlar kadar kayıp riskini göze aldık. Gittik
Bayrağımızı diktik. Çok güzel filmlerini çektik… Bütün TV’lere dağıtıp yayınlattık.
Halkımızın gözüne soktuk… Gündemi belirledik.
AK Parti teknik ekibi bu yolla seçimi kazanırız diye düşünebilir… En az 5 puan
alırız diye düşünülebilir. Olur mu olur…
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AMA… Bakın şunlar da olabilir;
İstihbarat yetersiz veya yanlış olabilir.
Çok yoğun sivil ölümleri olabilir ve uluslararası tepki oluşabilir.
İndirme harekâtı çok riskli bir iştir… Şehitler çok olabilir.
O “USA” damgalı hava savunma sistemlerinin ne yapacağı belli olmaz…
Bunların niyeti 2 – 3 uçak düşürmek olabilir. Allah korusun… Bayrak resmi
verelim derken… Düşen uçak resimleri… Esir evlatlarımızın resimleri gelebilir.
Hatta kripto FETÖ’cüler işerimizi karıştırabilir.
Birkaç üst rütbeli evladımızı ele geçirip… Resimlerini veya konuşmalarını
dünya basını bayıla bayıla yayınlar.
Güney’de evladı asker olan analar… Uyku uyuyamaz.

Bu “Bayrak Dikme” bu kadar önemliyse… Neden bu seçim gürültüsünün
ortasında yapılıyor?.. Başka zaman mı yoktu?.. 3– 5 oy için yapılıyorsa yazıklar
olsun… Yuh olsun.
Kim bu akılları veren, kurguları yapan, ellerini ovuşturan namussuzlar?
Kim bu üç günlük dünya nimeti için gözleri bu kadar kararanlar?
Devletin, Ordunun, Milletin ortak aklı nerede?
Bir koltuk için her şeyi yakıp yıkanları millet mutlaka görecektir.
Millet görmese ALLAH GÖRÜYOR.

