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KÜRT DEVLETİ KURULMADAN ÜÇE BÖLÜNDÜ 

BÖLEM KİM..? TABİİ Kİ ABD 
  
    Sözde Kürt devleti kurulmadan üçe bölündü; “Solcu Kürtler”, “Sağcı Kürtler“ ve 
“İslamcı Kürtler”. Bu bölünme şimdilik net olarak görünmese de önümüzdeki 5-10 yıl 
içerisinde görülecektir. 
    Bölünmelerin perde arkasındaki güç ve uygulanmak istenen plan yine aynı. Eğer Kürt 
devleti kurulduktan sonra ABD’nin güdümünden çıkmaya çalışırsa iç karışıklık 
çıkarabilecek gruplar şimdiden hazırlanıyor. Tıpkı Türkiye’ye uyguladıkları sistem gibi… 
Bütün grupları kuran ve destekleyen ABD merkezli derin güçler, Kürt gruplara da 
ajanlarını yerleştirmiş durumda. 
  
    Ajanlar her yerde…  İslamcısı da, milliyetçisi de, Sosyalistti de aynı yerden emir alıyor. 
Örneğin; Yahudi ve Kürt iş birliği ile işlenen Uğur Mumcu cinayetinin İslami kesimin 
üzerine atılması gibi…. Bu cinayette, Uğur Mumcu’nun yanında görünen ajanlar gözlerini 
kapatmış, İslami grupların yanında görünen ajanlar kulaklarını tıkamış, Kürtlerin 
yanındaki ajanlar da ağızlarını kapatarak bu cinayete ortak olmuşlardır.  
 
   Bu gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan tablo şudur. Kürtler, İsrail ve Amerika’yı 
desteklediği için farklı bir statüye geçecek, ancak yaşam tarzlarında değişen bir şey 
olmayacaktır. Yani toprak ağalarının ırgatlığından kurtulup Yahudi topraklarının 
ırgatları olacaklardır. Aksi söz konusu olsa idi, henüz tam anlamıyla kurulamamış bir 
(sözde) devlet şimdiden gruplara bölünmezdi… 
  
   Aklımızı başımıza toplamazsak, ülke barışı ve refahı  için çalışan (Türklerden ve 
Kürtlerden) birçok insanın suikasta uğradığını ya da bir kazada öldüğünü  duymaya 
devam edeceğiz. 
  
 

KİMLER ÖLDÜ 
  
Adnan Kahveci - Eski Maliye Bakanı. Dedi ki;"Bizim bağımsız olmamız için Amerika ve 
IMF'den kurtulmamız lazım..." 
2 gün sonra trafik kazasında öldü..! 
  
Bedri İnce Tahtacı - Saadet Partisi Gaziantep Milletvekili. Dedi ki; "Amerika en büyük 
engeldir bu ülkeye, istediğini başbakan yapar, istediğini cumhurbaşkanı yapar." 
5 gün sonra Gaziantep'e giderken trafik kazasında öldü..! 
  
Turgut Özal – Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Dedi ki; "Musul ve Kerkük bizimdir 
alacağız…" 
10 gün sonra öldü..! 
  



Orgeneral Eşref Bitlis - Jandarma Genel Komutanı. Dedi ki;"Amerika'nın İncirlik'ten 
kalkan uçakları PKK kamplarına yardım atıyor." 
4 gün sonra -60 dereceye kadar dayanıklı olan uçakla Siirt’e giderken uçağı düştü ve 
öldü..! (Kaza nedeni uçak motorlarının buzlanması! Oysa Siirt'te o esnada hava 
soğukluğu -11 derece idi.) 
  
Recep Yazıcıoğlu - Denizli Valisi. Denizli'de kanun çıkardı; "Artık bundan sonra kafe ve 
benzeri yerler İngilizce isim kullanmayacak." dedi ve… 
1 hafta sonra Ankara'ya giderken trafik kazasında öldü..! 
  
TBMM’nin çoğunluğu 1 Mart tezkeresine ret oyu verdi...  
3 gün sonra İstanbul’un göbeğinde bombalar patladı. 
  
İnsanlarımız ABD’nin gerçek niyetini ne zaman anlayacak… ABD’nin gerçek 
niyetini ortaya çıkarmak için DAHA KAÇ KİŞİ ÖLECEK..? 
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