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PARA…… PARA…… PARA 

Prens Selman’ın “burnunu çekişine” lütfen dikkat edin. Bunu bir tik olarak çok 

sık yapıyor. Burnunun tek deliği ile çekiyor havayı… İster istemez diğer deliği kenara 

kayıyor ve “özgün bir şekil” ortaya çıkıyor. Bu özgün burun çekme şekli KOKAİN 

ÇEKİLİRKEN yapılır. İnanmayan, narkotikçi sıradan bir polis memuruna sorsun 

öğrensin. Nasıl oldu da bu durum “kimsenin dikkatini çekmedi ve çekmiyor”? Biz 

dikkatleri çekiyoruz. Belki de bu adam Kaşıkçı cinayeti emrini KIYAK KAFA ile verdi… 

İşi bitirenler de KIYAK KAFA idi… Başka türlü böyle VAHŞET işlenmez.  

Ama G-20’de bizim Başkan’dan daha fazla ilgi gördü bu KIYAK KAFA arkadaş. 

Paranın gözü kör olsun. Putin bile kırıttı iyi mi.  

---------------------------------------- 

 Aynı anda Fransa’da yer yerinden oynuyor… Sıradan bir orta sınıf sivil itaatsizliği 

hızla gelişiyor. Dünya basını da işi biraz abartınca fırtınalar esiyor. Yönetim akıllı… 

Kimseyi tahrik etmiyor ve zamları altı ay erteliyor. Yetiyor mu?.. HAYIR yetmiyor… 

Çünkü artık dünya’nın “orta ve alt sınıfları ÇOK ŞEY İSTİYOR”…  

 Özetle “Olanın olmayana borcu var” 

    “Biz 99 siz 1 siniz”  

    “Zenginler, fakirlere bakacak” 

    “Var olmaktan doğan haklar”  

 Bunlar “Dünyanın 2030 ideolojisinin ön sloganları”. 

 Bu sesler, bu eylemler, bu iletişim milenyum ile başladı… 25 – 30 yılda 

olgunlaşıp hayata geçecek. Global sermaye tir tir titriyor.  

---------------------------------------- 

 Gelelim Amerika’ya…. Adam bunca silah üretmiş, üretiyor. Dünyada en çok 

harcamayı yapıyor. Tabiî ki “en kârlı şekilde kullanacak”.  

 …… Ya çok yüksek fiyatla satacak. 

 …… Ya çok yüksek miktarda satacak.  

 …… Ya bazı taşeronlara verip… orta – uzun vadeli hedeflere ulaşacak.  

 …… Ya Rusya’ya çevirip… alanını daraltacak… parsayı toplayacak.  

 …… Ya Çin’e uzatıp… yolunu bulacak.  

 …… Ya AB’ye gösterip….kendine alan yaratacak.  

 Yani “Duygusal !”….  Anladınız değil mi.  

 

Allah sonumuzu hayreylesin…  

 Bizim memleketi hiç sormayın. Biz seçim yapıyoruz… Muhtar’ından… 
Başkan’ına…. Heyetinden… Üyesine… 800.000 kişi… Yazıyla sekiz yüz bin kişi 
seçilecek… Asili… Yedeği sekizyüzbin kişi…  
Cinsel tecavüz “23 KAT ARTMIŞ”… Boşver kardeşim “Biz gelelim ÖNCE AHLAK ve 
FAZİLET”…. İyi ki geldiniz valla… Aman gitmeyin emi. Vesselam.  


