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SİYASİ TERÖR 

 
İşin hiç oyun tarafı kalmadı… Son aylarda hayatını kaybeden tüm insanlarımıza tekrar 

rahmet ve mağfiret niyaz ediyoruz.  
İş çok ciddi  

KUTUPLAŞMA OLGUSU BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ.  
KIRMIZI KİTABA GİRMELİ VE DEVLET ÇÖZÜMLERİ UYGULANMALI  
MİLLETİMİZİN BU ZAYIF TARAFI… HER TÜRLÜ DÜŞMANLIĞA AÇIK. 

Daha başka türlü söylersek… Bu kutuplaşma İÇ SAVAŞ… BÖLÜNME… DIŞ MÜDAHALE 
gibi her türlü BELAYA AÇIK.  

 
Hale bakın Kılıçdaroğlu ve Demirtaş ısrarla “MİT’in içinde iç – dış terör örgütlerini özel 

maksatlarla kullanan bir grup var” diyor… Derhal araştırılmalı ve devlet buna cevap vermelidir. 
Parlamento “istihbarat Denetim Komisyonu” bu işle sorumlu ama ortada parlamento çalışması yok. 

Ortada sadece şaşkınlık var… 
……… Neredeyse biri çıkıp “ULAN IŞID… Ne istediniz de vermedik” diyecek.  
……… Başbakan “canlı bombaları biliyoruz” diyor…Biri onu kandırmış.  

Bu durumdaki kişilerin “resimleri mobese sistemine konuyor” ve sistem bu kişileri 
“nerede görürse uyarı sinyali veriyor”, Konuyu herkes böyle bilsin de ona göre 
konuşsun… Hiç gülecek halimiz yok.  

……… Başbakan “Ortadoğu’da bizden habersiz yaprak kıpırdamaz” diyordu. Ya bu laf havada... 
ya da bizden birileri haberli… YORUM SİZİN.  

 
 Hiç gülecek halimiz yok ama hayat devam ediyor.  
 Nokta dergisi iyi bir gazetecilik ile “sızma bir haber” yaptı.  
 Ak Parti eşrafı ciddi ciddi sorunlarına çözüm arıyormuş; 
 SORUN…….. Eğitim yükseldikçe AKP oyları azalıyormuş. 
 ÇÖZÜM….…. Artık üniversite açmasak mı? 
 SORUN…….. Genç oylarda en geri parti AKP imiş. 
 ÇÖZÜM….…. Gençleri yurtdışına gönderelim veya doğum kontrolü  
 SORUN…….. Kadınları kaybediyoruz. 
 ÇÖZÜM….…. Hayat tarzını gevşetelim… Başörtüsünü yasaklasak mı? 
 SORUN…….. Kürtler bölgede bizi çok geçti. 
 ÇÖZÜM…….. Ülke barajını %25 yapsak nasıl olur. 
 SORUN…..… Yolsuzluk algısı bize çok oy kaybettiriyor.  
 ÇÖZÜM…..… Çare yok abi… Bununla yaşamaya alıştık.  
 SORUN…….. Reis sahaya inmesin. 
 ÇÖZÜM…..… Bak bu hiç olmadı… Kayıtlara girmesin.  
 
 Bu yüksek zekâlı arkadaşlar bu konuşmaları birde “zapta almışlar...”  
 İnanın biz bu zihniyetin “Bir imar kolaylığı için, ünlü bir iş adamından aldığı rüşveti 
nakit ve çek olarak il yönetimi zabıt defterine yazdığını… imzaladığını… sonra maraza 
çıkınca defteri medya kuruluşlarına verdiğini de” gördük.  
 Bakalım daha neler göreceğiz. 
 Ağlayalım mı... Gülelim mi biz de şaşkınız… Vesselam  
 Ciddi Devlet net – somut bilgilerle halkını aydınlatır…  
 Kendisi tüm olağan şüphelileri konuşup… Hamam dedikodusu yaparken önüne gelene 
yayın yasağı koymaz.  


