Bütün Türklerin dikkatine!

Hic bir topluma, kendi iradesi disinda kendisini yöneten

karanlik

ve sorumsuz bir hükemete, diremeden bas egemesi yakismaz. Her
dürüst Türk kendi hükümetinden utanmiyor mu bugün?
baska birinin

Eger herkes,

ilk adimi atmasini beklerse, doyumsuz iblisin eline

son kurbanida vermek alamsizlasacaktir.
Bu nedenle her bir birey bu son saatlerde
calismali, insanlarin rehine karsi

elinden geldigi kadar

direnmeli

ve diktatorun bu ve

buna benzer herhangi bir totalitarizim sistemine karsi durmalidir.
Direnin! Direnin

nerede olursaniz olun direnin! Unutmayin, her

Toplum hakkettigi yönetimi tasiyabildigi gibi yasar.
bu sorunu büyük bir

Eger herkes

top halinde havaya ucurursa, bu sistem güclü

bir kuvvetle ve enerjiyle sarsilacak

ve yok olacaktir.

Henüz bu igrenc ve cirkin yönetimin dünyadan kazinmasi icin cok
gec degil tabi daha fazla sucluluk duygusu yasamamak icin. Sımdı
gözlerimiz tam acildi ve biz kiminle ugrastigimizi biliyoruz.
Simdi bu sürüyü yok etmenin tam zamanidir.

Simdi bu zorbaligi

tanidigimiz icin, her Türkün ilk ve tek kutsal görevi bu
canavarlari yok etmektir.
Bugünkü “devlet” Kötümserligin ve serin
sistemi kaldirmak

diktatörlügüdür. Bu

sadece sizin hakkiniz degil, ahlaki bir

görevinizdir. Eger bir insan kendi haklarini savunacak gücü
göstermiyorsa, iste o zaman mutlak zorunlulukla düsmek
mecburiyetindedir.
Korkaliginizi akil sandigniz

pelerinizin arkasina saklamayin! Her

geri cekindiginiz günün arkasinda, Azraile karsi direnmediginiz
icin sucunuz artacaktir.
Büyük ihtimalle bu yaziyi okuyan kisi veya kisiler tam anlamiyla
nasil direneceklerini bilmiyorlar. Iste bu yüzden biz size bu
diktatoru yok etmeye karsi herkesin yapabilecegi muhakak bir seyin
oldugunu göstermeye calisacagiz. Sadece bireysel cikarcilik
degilde, hep beraber buna inanan ve isteyen insanlarla toplumsal
bir cabayla calisanlar hedeflerine ulasabilirler.

Direnisimimizin

anlam ve amaci Diktatoru oyuna getirmek ve hicbir

yoldan ve hicbir sekilde yapilacaklardan geri cekilememektir.
Diktatöre savunmasiz oldugu her taraftan saldirmak gerek. Bu
igrenc hükümetin yok olmasi icin bir yol acilmalidir. Asil soru
simdiki

devlete karsi nasil etkili bir sekilde mücadele

edecegimiz

ve en hasas noktasina nasil dokunacagimizdir?

Diktatorun agzindan cikan her bir kelime yalandir! Onun agzi
cehennemde kokan bir yol gibidir ve ahlaksiz bir güce sahiptir.
Rasyonel yollarla totalist terör devlete karsi bir direnis
icerisine girilmelidir ancak kim bugün iblisin gercek gücünden
süphe duyuyorsa, mücadelemizin gercek anlam ve amacini
anlamamistir. Bizim bu zorbaliga onun en güclü noktasindan
saldirmamiz lazim ve bu zorbalarin gücünde en güclüsüdür.

Peki türk milleti ne yapmaktadir? Görmüyor ve duymuyor! Siz
yapacaklarinizla ayni düsünmediginizi kanitlayin! En iyiler bizim
tarafimizda savasmaktadirlar. Artik yüreginize sarmaladiginiz
umursamazlik pelerini yirtip atin. Merkezi siddet kendi hicliginde
bogulmalidir. Türkiye sadece federalist olabilir! Ifade özgürlügü,
Din özgürlügü, bireysel keyfi ceza rejimlerine son vermek yeni bir
dünyanin temelidir.
Bizim icin tek bir sloganimiz var: Diktatöre karsi savas! Hic bir
tehtid bizi korkutamaz, üniversitelerimizi kapatsaniz bile. Türk
ismi her zaman onursuz bir sekilde anilacaktir, eger simdi ayaga
kalkmazsak,intikam almazsak ve bu iskencecileri parcalamazsak.
Türk milletinin bizden beklentileri var! Bizden icimizdeki
Diktatörü parcalamamizi bekliyorlar.

Bu direnis hareketine destek verin, brosürleri dagitin!

