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RİSKLER 

 Olası Risk Odakları… 

1) TSK seçim kampanyasına katılır… Mart sonu Mazıdağı’nda boş kulübe bombaladı… 

Uludere’de 30 katır öldürdü… Nisan başında Diyadin’in bir köyünde Vali emriyle 

operasyoncuk yaptı… TESTLER TAMAM. Şimdi sıra kamuoyu yoklamaları ve buna 

göre verilecek karara kaldı.  
 

2) DHKP-C her türlü reklam&tanıtım teaserini yaptı… İnanmış bir kızını kör kütük 

haplayıp Vatan Emniyet’in kapısına bıraktı… Adliye bastı… Şimdi ihale yapıyor… 

Müşteri çıkarsa başımız belada.  
 

3) ESAD ki muhtemel DHKP-C müşterisi olur veya kendi takımı ile saldırabilir. İnanın ki 

bütün iç muhalefet toplamının birkaç misli AKP’ye hırsı var. Üstelik kuralsız – 

acımasız – ahlaksız… Her şey beklenir.  
 

4) CEMAAT boş duracak değil ya… bunca yılın birikimi ve sofistike taktikleri ile çok şey 

yapabilir… Artık kaset–belge fırtınası mı yaşarız yoksa Gülerce’nin iddiası gibi cinayet 

mi olur bilinmez.  
 

5) DIŞ GÜÇLER ……Çevremizde kimseyle aramız yok…İran istihbaratı, İsrail istihbaratı,  

       Alman istihbaratı ensemizde. ABD ise bekle gör.  

……24 Nisan’da Obama Soykırım dese…Elçiyi mi çekeceğiz…  

……İran güçleniyor…takışmayı göze alıyor.  

……Batık Yunanistan bile…Ağaçlarımı yaktın tazminat ver diyor…  

        yetmiyor 16 adaya bayrak çekiyor.  

……Almanya kendisinden özür dileyen PKK’yı affedebilir.  

 Daha neler neler … 

 Anladık bunlar ne yapar bize derseniz… çeşitlerimiz bol.  

……… Birkaç önemli tüketim malı piyasadan yok olabilir. (Örnek…patates) 

……… Dolar 2,80 olsa idare ederiz…ya 3.00’a dayanırsa.  

……… Üçkağıt ekonomisinde dönen para…ya aniden dışarı akarsa.  

……… Birileri çıkıp SP&BBP ittifakını finanse ederse  

……… Aile ile ilgili belaltı kasetler tedavüle sürülürse.  

……… 1 Mayıs veya Gezi yıldönümünde…provokasyonlar kontrol edilemezse.  

……… HDP’li gençler dış veya iç tahriklere kapılırsa.  

……… Ya MHP’li veya BBP’li gençler tahrikle kapılırsa.  

……… Her biri saatli bomba 250 miting yapılacak…umarız iyi biter.  

……… Spor camiası diken üstünde…4 tane eleman gönderip Fener’e saldıranları Gürcistan’dan 

alıp gelemedik.  

……… Medya elinin altında “proje haber” tutup bekliyor…bu atışlardan biri yankı yapıverirse.  

Daha neler neler… 

Toplumsal refleks yönetimi… Bu konu son 40 yılın en ciddi bilim dallarından biri… 

Yukarıdaki konuların hepsi “refleks” yaratır. Ancak bu refleksler doğru ve iyi niyetli 

yönetilmezse anarşi ve kaos doğar.  

Allah memleketimizi gözü kararmış politikacılardan ve fırsat bekleyen hain odaklardan 

korusun.  


