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Kriz yaratan bir insan! Anlatacağım yaşamını Kral Arkadaşımın! Kişiliksiz, aşksız, ruhsuz bir adamın kendine ve topluma
yabancılaşmasına sebep olan günah dolu bir hakikatini! Uyumsuz arayışlar içinde beyhude çırpınan bir insan! İnsani
hedeflerden sapmış bir genç! Sözde batılı bir yaşam sürüyor gencimiz. Genç adam bu düşünce içinde yaşamaya
çalışan ama karanlığın, öfkenin ve nefretin içinde doğmuş biri. Adamın görevi adeta önce bir yangın çıkarmak, sonra da
kendini ve başkalarını o ateşte yakmak gibi bir şey! Tesellisi de yok bu işin…u003cbr /u003eu003cbr
/u003eu0026#xa0;Rica ederim bu kitabı okuyun! Okuyun! İnanın ben o kadar dehşetli bir katil değilim. Okudukça
gerçekleri göreceksiniz. Üstelik bunu size kibirle söylüyorum. Bir düşünün! Batılı gibi yaşıyor adam… Batı dünyasının ve
Siyonizm’in geri kalmış ülkelerde hedeflediği insan modelidir bu! Bilirsiniz o batılı devletler işin hayırlı tarafını
göreceklerine, her veriyi kendi menfaati doğrusunda görmedikçe her eylemi kendilerine yönelik bir saldırı olarak
görürler. Siyonistler yeryüzünü fitne ve fesatlarla karıştırıp dünyayı kana bularken, Birinci, İkince Cihan Harpleri çıkarıp
milyonlarca masum insanları acımasız bir şekilde öldürdüler. Buna bütün dünya şahittir...u003cbr /u003eu003cbr
/u003eu0026#xa0;O menfaat felsefesine göre hareket eden bu Burjuvaları, Kapitalizm’i ve Sosyalizmin adaletini yakın
zamanda gördük ve yaşadık işte. Batının bin yıldır İslam’a karşı yapılan Haçlı Seferlerini ve sebep oldukları Dünya
Savaşlarını da öldürülen milyonlarca insanları da gördük. Ney azık ki, günümüzde de Batılılar tarafından yapılan
katliamlar sürdürülerek devam ediyor. Günümüzde o kadar ileri gitmişlerdir ki, yirmi birinci Yüzyılı İslam’ı yok etme yüz
yılı ilan etmişlerdir. Gördüğünüz gibi günümüzde bunu “Arap Baharı” projesiyle kısmen bunu başarmışlardır
da…u003cbr /u003eu003cbr /u003eKahramanımıza gelince! Batı dünyasının ve Siyonizm’in geri kalmış ülkelerde
hedeflediği insan modelidir bu! Bilirsiniz Batılı devletler işin hayırlı tarafını göreceklerine, her veriyi kendi menfaati
doğrusunda görmedikçe her eylemi kendilerine yönelik bir saldırı olarak görürler. O zaman da, dünya harpleri çıkarıp,
insanları öldürürler işte...
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