
ERMENİLERİN 2 BOMBASI 

 

Evet, bugün Ermeniler iki bomba daha patlattılar! 

   

1.si, AXA, bugün yani 10 Temmuz itibari ile geçen yıl Ermeniler ödemeyi göze aldığını açıkladığı 17 milyon doları ödemeye 

baĢladı!  

  

AXA ortağı bizim OYAK'ın da pamuk elleri cebe..  Tabii, dolayısi ile bizlerin de! 

  

27 Ocak 2004’de ilk bombalarını patlatıp Amerikan New York Life’dan sözde soykırımı için 20 milyon dolar koparan Ermeniler 

bugün, iki sene sonra ikinci kez mutlular! Hele ki avukat ve hukuk büroları daha da mutlular. New York Life iĢinden 4 milyon 

dolar, AXA iĢinden de bugün açıklandığı kadarı ile 3 milyon dolar kazandılar. Amerika’da “Ambülans Kovalayıcıları” diye 

adlandırılan (takip ederler ki, ambülans durunca, bilgi alıp birilerini mahkemeye verip komisyon alabilsinler!), bundan sonra 

Ermeniler gibi yağlı kuyruk bulduklarına göre özellikle aĢağıdaki 2.ci Ģıkka dikkatinizi lütfen çekmek isterim. Bir de tabii bu 

paralar buyuk bir miktarda da Ermeni diasporasına gonderiliyor! 

   

2.si ve daha da önemlisi: Benim yıllardır söylediğim ve bazı eski büyükelçilerin “olmaz böyle Ģey" dedikleri  ARTIK 

ERMENĠLERĠN KALĠFORNĠYA DIġINDA, YANI DĠĞER 49 EYALLETTE DE TOPLU SIGORTA ĠSTEMLERĠNE 

BAġLAMALARININ ĠLK SAFHASININ ĠLK ADIMI, BUGÜN, 10 TEMMUZ’DA ATILDI: Demokrat Partinin Kaliforniya milletvekili 

(BaĢkan Bush'un yanında çekilmiĢ resimlerime bakıp beni tenkit eden kendini bilmesler görsünler.. bu iĢin partizanlığı yok, 

Türk düĢmanı her iki partide de var! Ben geçen Ģeçimlerde Türk düĢmanı, Ermenilere Ģimdiye kadar hıç bir baĢkanın 

yapmayacağı yardımı yapacak olan Kerry yerine, sonuna kadar, ondan önceki 4 senede kendisini Ermeni konusunda bize 

iĢbat eden Bush’u destekledim) ADAM SCHIFF, Temsilciler Meclisine kanun önergesi verdi: “Ermeni Soykırımı 

Kazazedelerine Hakkaniyet Kanunu (Armenian Victims Insurance Fairness Act)” 

  

Kanun da Ģunu içeriyor: Amerikan Federal yönetimi artık her eyalete (toplam 50 eyalet), sözde Ermeni soykırımı için yetki 

vermeli ve Federal yönetim denetimi altında Ermenilerin sigorta istemlerine yardım etmeli!  

 

Yine bu kanunun getireceği yaptırımla, yani devlet zoru ile, Ģimdiye kadar soykırımı felaketzede listesini açıklamayan sigorta 

Ģirketleri, kanuna uymadıkları taktirde, kendilerini iĢletmeye kapatmaya kadar götürecek yükümlülüklerle karĢı karĢıya 

kalacaklar.  

 

Cumhuriyetçi Temcilciler Meclisi üyesi George Radanovich da kolları sıvadı  ve önergeye imzayi atan ikinci milletvekili  oldu. 
 

 

ġimdi, Ermenilerin “Kim Türkiye’den Para Almak Ġster?” websitesinde sadece Kaliforniya’dan değil tüm Amerika’dan akın akın 

Ermeniler ve de avukat kardeĢlerimiz de bir sel olup akacaklar. Bkz:  http://www.ArmenianInsuranceSettlement.com. 
 

 

Kısaca tekrar söyleyeyim: TÜRKĠYE’YĠ BÜYÜK TEHLĠKELER BEKLĠYOR.   
 

 

Birkaç yıl sonra bu Ģirketlerin sokaktaki Ermeniye ödedikleri miktarlar çığ gibi artıp, bu artıĢlar artık Amerika genelinde her 

kiĢinin herhangi tipte bir sigorta primine aksetmeye baĢladıktan sonra Türkiye aleyhinde çok daha büyük negative imaj 

doğacak. (Doğarsa doğsun diyenlere sesleniyorum. Kazın ayağı öyle değil. Amerika bir makinedir. Bu makineye küsmek 

olmaz. Onun nasıl iĢlediğini iyi öğrenip, direksiyonuna geçmek bilinç iĢidir, bilinçliliktir.) Sonra, Amerika’nın para babaları: 

Sigortacılık ve Bankacılık lobileri iĢin içine girip, Türkiye’den istemlerde bulunacaklar. Türkiye’de iĢ yapan Amerikan 

Ģirketlerine yaptırım amacı ile Amerikan halkı bazında boykotlar önerilecek. Türkiye’ni bugün itibari ile malesef göbekten bağlı 

olduğu IMF, Dünya Bankasını da Türkiye’nın üzerine salacaklar. 
 

 

Koltukları baĢında oturanlara sesleniyorum: ĠMDAT! 
 

 

Artık Türk televizyon kanallarında Ermeni sözü açıp kendimiz söyleyip, kendimizin dinlemesi devri ne zaman sona erecek? 

http://www.armenianinsurancesettlement.com/

