
ÇOK ORGANİZE İŞLER 
 

 
... Saray Hesapları 
 Saray sürekli anketleri gözlüyor... Beklenti HDP’yi %8 civarında görmek. Bu görülürse 
Kasım seçimi zorlanacak. (B planını geçen hafta yazdık.) 
 Şimdi bir hayal kuralım. PKK azgın-anlamsız ve bilinenler dışı bir saldırganlık içinde... 
Seçim süreci başlamış... HDP hem iktidarın hem PKK’nın ezici baskısı altında MAĞDUR rolünü 
sürdürüyor. Aniden PKK açık bir dil veya eylem ile HDP’ye veya Demirtaş’a saldırıyor. Demirtaş 
daha da mağdur ve mazlum ama dilinden BARIŞ’ı düşürmüyor... Toplum-seçmen şaşkın... 
İktidar bile şaşkın. Nihayet Demirtaş KÜKRÜYOR... PKK’ya DUR diyor. YETER ARTIK DUR... 
Medya şaşkın... Herkes ama herkes Demirtaş’ı alkışlıyor. Daha ötesi var... PKK önce susuyor. 
Sonra değişik sesler veriyor...En sonunda ÇEKİLME KARARI veriyor. Alkışlar Demirtaş... 
Büyüksün... İşte BARIŞ’ın gücü... Kürt sokağı bayram ediyor... Türk sokağı daha çok bayram 
ediyor. Herkes Demirtaş’ı elleri patlayana kadar alkışlıyor. İŞTE BUDUR... Yerli medya... 
Yabancı medya Demirtaş’ı göklere çıkartıyor... BUNU HAYAL Mİ SANIYORSUNUZ? 
 Saray plan yapıyor... A planı B planı... C... D... planları yapıyor da Kürtlerin eli armut mu 
topluyor. 
 Buna ne dersiniz... Acaba Saray ne der...MHP ne der... 
 Siz bu ORGANİZE işi bir kenara yazın. Sonuç AKP + MHP veya CHP + HDP hadi 
bakalım. 
 
... Musul harekâtı 
 Haziran’da bekleniyordu... ABD göze alamadı ama Musul petrolünü IŞİD’e bırakacak hali 
de yok. Suriye’de cepheler netleşiyor. El Nusra El Şebap dahil beş örgüt IŞİD’ın yanında yer 
alacaklarını... PYD ise Suriye Ordusu yanında yer alabileceğini açıklıyor. ABD ve koalisyon 
IŞİD’e karşı operasyon yapıyor... Türkiye şimdilik lojistik ve havaalanı desteği ile koalisyonu 
destekliyor. Barzani ve İran da IŞİD’e karşı duruyor. 
 ABD’nin derdi IŞİD’i  marjinalize etmek... Aşiretleri  yanına çekmek...Petrol’ü 
korumak...Suriye’de söz dinleyecek bir yönetim... Kürtlere koridor. Türkiye’ye veya Türkmenlere 
hiçbir şey konuşulmuyor. Eğer ABD bu işte ve özellikle Musul üstünde İRAN’ı ikna edip, aktive 
edebilirse TOPYEKÜN BİR KARA HAREKATI KAPIDA.  
 Böyle bir ortamda yani KARADA... ABD, Kürtlere mahkum PYD, PKK, Barzani hiç fark 
etmez. Peki Türkiye seyirci mi kalacak? İnşallah... İnşallah... İnşallah. 
 
 Yukarıdaki PKK’nın Türkiye’den çekilme hikayesine bir de bu gözle bakın.  
 
 Bir yıl kadar önce YAZDIK. Şimdi takvim verelim. 
 En geç 3-5 yıl içinde... Barzani Kuzey Irak’ta... Öcalan Kuzey Suriye’de BAĞIMSIZ KÜRT 
DEVLET BAŞKANLARI olabilir.  
 
 Türkiye buna ŞÜKÜR diyebilir. Nedenlerini ilerde yazarız. 
 
... HDP’ye oy veren Şerefsizler 
 Bu lafı söyleyip demokrat geçinen zihniyet... Allah cezanı versin.  
 PKK zalimleri Allah sizin de cezanızı versin... 
 Gariban Kürt kızlarına tecavüz eden... köylüye b.k yediren jandarma Allah senin de 
cezanı versin. 
 Ulan bu işi kim yeniden başlattıysa... kim azdırıyorsa... bu yangına kim bir damla su 
atmıyorsa... Hepinizin Allah cezasını versin! 
 
 Selamünkavlen... 


