VATAN PARTİSİ LİDERİ DOĞU PERİNÇEK : Tarikatların kökünü kazıyacağız
Turkce harf sorunu olanlar icin baglanti:
https://aliserdarbolat.blogspot.com/2018/07/tarikatlarn-kokunu-kazyacagz.html
Tarikatların kökünü kazıyacağız
Ali Serdar Bolat - 27 Temmuz 2018
Doğu Perinçek 8 Mart 2014'te Silivri'den "Cemaatlerin ve tarikatların kökünü kazıyacağız"
mesajını göndermişti.
LİNK : https://aliserdarbolat.blogspot.com/2014/03/cemaatlerin-tarikatlarn-kokunukazyacagz_8.html
10 Mart 2014'te tahliye olduğunda da aynı sözleri kameralar karşısında tekrarladı.
Bakınız:

LİNK : https://twitter.com/Vatan_Partisi/status/1020287371609296896

10 Mart 2014 : Perinçek Silivri Cezaevi önünde konuşuyor
NATO'nun Gladyosu görevi gördüğü için en tehlikeli cemaat olan FETÖ yargıdan, ordudan
ve polisten büyük ölçüde temizlendi.
Sonra sıra Alparslan Kuytul'un Amerikancı Furkan Vakfı'na geldi.
LİNK : https://aliserdarbolat.blogspot.com/2018/01/amerikanc-furkan-vakfnaoperasyon.html
... ve şimdi Adnan Oktar suç örgütü:
LİNK : https://twitter.com/AysegulKhrmn1/status/1021440644718518273
Doğu Perinçek'e Silivri'den kurtulması için akıl öğretiyor
Adnan Oktar: "Perinçeğin yapacağı şey nedir biliyor musunuz? Diyecek ki: Ergenekon
örgütü çok aşağılık, alçak bir yapılanmadır. Kurucuları şerefsiz haysiyetsiz adamlardır. İt
kopuk takımıdır. Gözü dönmüş kalleş kahpe adamlardır."
Alparslan Kuytul (Furkan Vakfı) da Perinçek'e saldırıyor:
"AKP bizim olduğumuz yere geldi. Bizim mevzimize geldi. Biz yerimizde duruyoruz" diyor
Doğu Perinçek, AKP'den ses yok.
FETÖ firarisi Emre Uslu'nun takıntısı da Perinçek:
"Doğu Perinçek'in Cemaat'e (FETÖ'ye) karşı mücadelesi yeni bir mücadele değil,
kendisinin de ifade ettiği gibi ta 1980'lerde başlayan bir mücadele."

ZAMAN gazetesi Genel Yayın Yönetmeni FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı’da diğer tüm
Amerikancılar gibi kafayı Perinçek'e takmış:
"Bilinen bir adam. Provokatör bir adam. Fabrikatör bir adam. Ergenekon'un tam
göbeğinde bir adam. Kime çalıştığı belli olmayan adam şu an devleti yöneten insanların
adeta tepesinde, sırtında dolaşıyor, zaman zaman yapılmadık aşağılamalar yapıyor ama
bir tek tık bile çıkmıyor."
"Hemen herkese meydan okuyan, laf yetiştirmeye çalışan insanlar (AKP'liler) ve o
insanların başındaki insan (Erdoğan) bu adam (Perinçek) konuştuğu zaman nutku
tutuluyor.
FETÖ tutuklusu Nazlı Ilıcak:
"Doğu Perinçek çok haklı, o aynı yerde duruyor. Planı tıkır tıkır işliyor. İlk merhale,
Cemaat'e yakın adamları berhava etmek suretiyle, Türk toplumunun dindar dokusunu
zedelemek. AK Parti daha kolay lokma."
FOX TV sunucusu Fatih Portakal:
"Doğu Perinçek'i tutuklayan Hakim Metin Özçelik, Perinçek'in yattığı koğuşta yatıyor.
Kaderin cilvesi."
+
Cemaatlerin tarikatların kökü neden kazınmalı?
Çünkü bunlar Batı'nın içimizdeki uzantıları. FETÖ nasıl NATO - ABD uzantısı ise, Adnan
Oktar da İsrail uzantısı. Buyurun İsrail gazetelerinin manşetleri:
The Jewish Press: İsrail dostu Müslüman lider tutuklandı
The Jerusalem Post: Oktar ve İsrail dostluğu yolun sonuna mı geldi?
The Time of Israel: İsrail ile iyi ilişkiler kuran Oktar...
Oktar'ın FETÖ bağlantısını Aydınlık 4 yıl önce açıklamıştı.

Aydınlık, 23 Temmuz 2018
Hükumet içinde tarikatların ıslah edilmesi konuşuluyor. Ancak tarikatın doğasında devlete
sızmak var. Tarikatların kendi hukukları her zaman devletin hukukundan önce gelir. Bu
yüzden bu yapıların milli devletle uyumlu hale getirilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu
yapılarla terör örgütü gibi mücadele edilmeli. İlahiyatçıların Aydınlık'a açıkladığı görüşler
işte böyle.

Cemaat ve tarikatlar kısa veya uzun vadede her an dış güçler tarafından kullanlabilecek
yapıda örgütlerdir.
FETÖ dışındakiler henüz darbe yapmaya kalkışmadılarsa, yeterli güce ulaşmadıklarından
dolayıdır. Yoksa temiz olduklarından, sadece din işleri ile meşgul olduklarından dolayı
değil.
Dolayısıyla, sadece yabancı istihbarat örgütleri ile bağlantılı olan tarikat ve cemaatlere
operasyon yapma görüşü yanlıştır.
Belirli bir güce ulaştıklarında bu örgütler devleti ele geçirmek için yabancı bir gücün
desteğini almak zorunda kalırlar. Dolayısıyla bugün olmasa bile gelecekte yabancı güçlerin
denetimine girmeleri kaçınılmazdır.
Bir devlet memuru, asker veya polis için devlete sadakat esas olmalıdır. Halbuki cemaat
ve tarikat mensubu devlete değil bu örgütlere sadakat gösterir.

Aydınlık, 22 Temmuz 2018

4 aylık eğitimini tamamlayan polis adayları için bir çok ilde düzenlenen törenlerde
konuşan Polis Eğitim Merkezi Müdürleri tarikat uyarısı yaptılar:
Kayseri POMEM Müdürü Metin Tanrıver:
"Hiç bir kimse ya da örgüte, hele hele hiç bir cemaate ya da tarikata, hiç bir şıha ya da
şeyhe bağlı olmayacaksınız. Bağlı olacağınız tek yer var, o da devlettir."
Diyarbakır'da konuşan Polis Akademisi Bşk. Y. Prof. Dr. Ertan Çomaklı:

"Hiç bir gurubun adamı olmayın. Milletin ve devletin dışında hiç kimseye tabi olmayın"

Aydınlık, 20 Temmuz 2018
Tarikatlardan feryat gelmekte gecikmedi. Nurcuların yayın organı Risale haber:
"Bu tip sözleri eskiden bazı vesayetçi askerlerden duyardık."
++++
arşiv:
İmam Hatipler, tarikat okul ve yurtları ne olacak 6 Haziran 2018
LİNK : http://aliserdarbolat.blogspot.com/2018/06/imam-hatipler-tarikat-okul-veyurtlar.html
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