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Fetö silahlı terör örgütü masonvari çalıştığı için üyelerini içine almadan önce onlardaki
aidiyet duygusunu Hüddam veya hipnozla ortadan kaldırdıktan sonra sisteme dahil
ediyor. Aidiyeti elinde alınan kimse mankurtlaşıyor. Mankurtlaşan bir kimse sahibinin
vereceği direktiflerin dışına çıkamaz. Artık onun için tek gaye efendisinin dizinin dibinde
oturup onun vereceği talimatları harfiyen yerine getirmek kalıyor.

Kapitalizmin maddeyi hortlattığı asrımızda paraya tamah etmeyen pek az kimse vardır.
Çevremize

baktığımızda gerek Suriye lideri Beşşar Esed, gerek Saddam Hüseyin gerek Libya lideri
Kaddafi, gerekse Suudi Arabistan kraliyet ailesi paraya aşırı tamah ettiklerinden dolayı
rezili rüsvay olmadılar mı? Gerek Suriye lideri Beşşar Esed gerek Saddam Hüseyin gerek
Libya lideri Kaddafi, gerekse Suudi Arabistan kraliyet ailesi sahip oldukları servetlerinin
sadece % 20’ni ülkesindeki fakir-fukara, garip gurabaya dağıtsalardı böyle rezil olurlar
mıydı?

İşte tarihte böyle paraya aşırı tamah edenlerin akıbetlerini böyle görüyoruz. Fetö silahlı
terör örgütünün tavanındakilerin Karun gibi zengin olup parayla oynadıklarını gören
aşağıdakiler de onlar gibi olmaya çalıştılar. Aşırı para tamahı sonucu birçok Avrupa ve
Amerikalı yöneticileri de etkisi altına aldılar.

Bu millet Allah’ı seviyor. Allah’ta bu milleti seviyor ve her zaman bu millete yardım
ediyor. –Allah göstermesin- Eğer Fetö silahlı terör örgütü 15 Temmuz 2016 Cuma günü
ülkeyi işgale kaltma saatini 21’ yerine gece 02’de yapsaydı hiçbirimizin haberi olmadan
sabahleyin ülkenin işgal edildiğini öğrenirdik.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan resimiz 16 Temmuz 2016 cumartesi gününden itibaren Fetö
silahlı terör örgütünün şarlatanının amerikadan iadesini istemişti. Amerikalı yöneticiler
bu şarlatanı iade etmemek için sudan sebep bahaneler ileri sürerek erteleyip duruyorlar.
Bir silahlı terör örgütünün lideri tutuklanmadan o örgütle mücadele etmek oldukça
zordur. Fetö silahlı terör örgütünün ülkeyi işgale kalkmasının üstünde neredeyse 3 yıl
olacak. Daha bu terör örgütünü bitirmek için ancak bir arpa boyu yol alabildik. Bu
örgütün elemanları kitle iletişim araçlarını çok iyi kullandıkları için şarlatanın demeçleri
anında üyelerine ulaşıyor. Demeçler anında yerine ulaştığı gibi para trafiği de hız
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kesmeden yerine ulaşıyor. Neredeyse üç sene geçmesine rağmen hala bu örgütün
Gaybubet evlerine yapılan baskınlarda adeta dolar ve Euro fışkırıyor.

Nasrettin hoca arkadaşıyla kurt avına çıkmış. Dağ bayır gezerken bir kurt yuvasına
rastlamışlar. Yuvanın yakınında epey beklemişler. Bakmışlar ki yuvaya girip çıkan yok.
Hocanın arkadaşı; Av arkadaşı bir inde kurt yavrulan fark edip içeri girmiş. O sırada
yavruların anası gelip ine girmeye kalkışmasın mı? Hoca, eyvah diyerek kurdun
kuyruğundan yapışmış. O çekmiş, kurt hamle yapmış, derken toz dumana karışmış. Diğer
avcı içeriden:

– Hocam, nedir bu toz duman, dediğinde;

– Esas toz duman kurdun kuyruğu koparsa, demiş Hoca, sen o zaman görürsün tozu da
dumanı da!

Fetö’cülerin şimdilik sessiz durduklarına bakıp aldanmayın. Onlar şimdilik İstanbul’da 23
Haziran 2019 Pazar günü yapılacak seçime endekslenmiş sonucu bekliyorlar. Dikkat
ederseniz CHP 6 sene önce Taksim-Gezi parkında 2 ağacın kesilmesini bahane edilerek
olay çıkarma yıldönümünü bu sene gündeme getirmedi. Belli ki bunlar her zaman olduğu
gibi sokakları karıştırmak istiyorlar ama bahaneleri yok. 23 Haziran 2019 Pazar günü
İstanbul’da yapılacak olan seçimin tekrarında kendi adayları Ekrem İmamoğlu seçimi
kaybettikten sonra haklarının yenildiğini ileri sürerek sokakları karıştırmak
isteyeceklerdir.

Bütün bu işlerin başında Fetöcü silahlı terör örgütünün şarlatanı CIA, MOSSAD, Vatikan
ve diğer gizli örgütlerin talimatıyla hareket stratejisi geliştiriyorlar. ALLAH ZALİMLERİN,
FASIKLARIN, KAFİRLERİN ŞERRİNDEN MÜSLÜMANLARI MUHAFAZA ETSİN. ÂMİN.
SELAM VE DUA İLE.
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