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GDO kýsa adýyla bilinen, 1940'lý yýllarda Rokafeller ailesiyle baþlayan ibliçe planlanan bu gýda yoluyla dünyayý ve insanlarý ele
geçirme planýnýn yurdumuza hasar vermemesi için, hala kendi tohumlarýný kullanabilen insanlarýmýzýn, en azýndan uyarýlmas
umuduyla aþaðýda bana ulaþan metni gönderiyorum, saðlýcakla kalýn.( Gerekirse benim adýmla da yayýnlayabilirsiniz,baþka
yerlerden ulaþamamýþsanýz):

Ýþte küresel yiyeceði ele geçirme planý!

Dört özel þirketin üçünün Pentagonla kimyasal savaþ araþtýrmalarý konusunda sýký baðlarý vardý. Dördüncü þirket aslen Ýsviçr
raðmen Ýngiliz kontrolü altýndaydý. Petrolde olduðu gibi GDO tarým projesi de bir Anglo-Amerikan küresel plânýdýr.

Gazeteci F. William Engdahl, 'Ölüm Tohumlarý' eserinde GDO adý verilen "þeytan planýnýn" tüm ayrýntýlarýný açýklýyor. Amerik
üzerinden insanlýðý kontrol altýna almak, bazý milletleri kýsýrlaþtýrarak yok etmek gibi çok kirli planlarý olan þirketlerin içyüzünü
eserin 'giriþ' bölümünü istifadenize sunuyoruz. 'Ölüm Tohumlarý' herkesin üzerinde çokça düþünerek okumasý gereken bir þahes

Biz dünya nüfusunun %6.3'ünü oluþturuyoruz ama zenginliðinin yarýsýna sahibiz. Bu farklýlýk özellikle bizler ve Asyalýlar kadar b
Böyle bir durumda kýskanýlma ve gücenilme gibi bir durumda olamayýz. Gelecek dönemdeki asil görevimiz, ulusal güvenliðimize
zarar getirmeden bu farklýlýk durumunu sürdürebileceðimiz bir iliþki kalýbý tasarlamaktýr. Bunu yapmak için de tüm duygusallýk
hayallerden uzak durup dünyanýn her yerindeki ulusal hedeflerimize odaklanmalýyýz. Kendimizi çýkarlarýmýzdan fedakaarlýk
ederek dünyanýn iyiliði için lüksümüzden vazgeçeceðimiz konusunda kandýrmamýza hiç gerek yok." Seorge Kennan, 1948

Bu kitap küçük bir sosyo-politik elit zümre tarafýndan 2.Dünya Savaþý sonrasýnda Vaþington'da ele alýnmýþ bir proje ile ilgilidir.
Kennan'in "farklýlýk durumunu sürdürebilmek" tümcesinin nasýl hayata geçirildiðinin anlatýlmamýþ hikâyesidir. Ayný zamanda bi
insanýn savaþ sonrasý tüm kaynaklara ve güce sahip oluþunun da hikâyesidir.

Bu, güç devrimi tarihinin de ötesindedir, hattâ bilim dâhi bu azýnlýðýn hizmetine sokulmuþtur. 1948'de Kennan'in da kendi notlarý
tavsiye ettiði gibi, herhangi bir fedakârlýk veya dünyanýn iyiliði düþünülmeden acýmasýz politikalar uygulandý.

Seleflerinin aksine Ýngiliz imparatorluðu içindeki hâkim guruplar, yeni beliren 'Amerikan eliti, kendilerini savaþtan sonra,
"Amerikan Yüzyýh"nýn þafaðýnda ilan ettiler ve hitap yeteneklerini, dünyanýn iyiliði için düþüncesini kendi amaçlarýna uygun þek
kullandýlar. Onlarýn Amerikan Yüzyýlý daha yumuþak ve kibar bir imparatorluk olarak sömürgecilikten kurtuluþ, demokrasi,
ekonomik geliþme ve özgürlük kisvesi altýnda diðer uluslarýn kaderlerine hükmedebilen, Büyük Ýskender'den sonraki en büyük k
imparatorluktu.

Bu kitap "Bir Savaþ Yüzyýlý: Anglo-Amerikan Petrol Politikalarý ve Yeni Dünya Düzeni" adlý kitabýn bir devamý niteliðindedir.
Petrolden sonra ikinci bir "kýrmýzý hattý" takip eder. Ýnsanýn yaþamýný sürdürebilmesinde en temel ihtiyacý olan günlük ekmeð
karþýlanmasýný konu alýr. 70'ler boyunca bu Amerikan elitin menfaatine hizmet eden kiþi, hayatý boyunca 'güç dengesi1
politikalarýnýn bir uygulayýcýsý olan Henry Kissinger'di. Ve dünya hâkimiyeti konusundaki þu fikrini açýklamýþtýr; "Petrolü kontro
edersen uluslarý kontrol edersin, yiyeceði kontrol edersen insanlarý kontrol edersin."
"Küresel yiyeceði kontrol etme plâný" 1930'larýn baþlarýna, savaþýn patlak vermesinden önceye dayanýr. Bu organizasyon belli
bazý ailelerin servetlerini korumak amacýyla seçilmiþ özel kuruluþlarýn yardýmlarýyla maddi olarak destek görmüþtür. Bu aileler
zenginliklerini doðu sahili boyunca Boston, Vaþington, New York ve Philedelphia'ya yerleþtirmiþti. Bu sebeple egemen medya
kuruluþlarý sýkça onlara atýfta bulunmuþ, zaman zaman alay konusu etmiþlerse de genellikle övmüþlerdir.

Savaþla birlikte Amerikan gücünün aðýrlýk merkezi doðu sahilinden Seattle, Houston, Las Vegas, Atlanta ve Miami gibi bölgelere
daðýldý. Sonradan da Asya, Japonya ve Latin Amerika'ya.

2.Dünya savaþýndan bir süre önce bir aile diðerlerine göre daha fazla öne çýkmýþtýr. Bu ailenin serveti, uðruna kan dökülen ve s
'kara altýn' petrole dayanýyordu. Bu aileyle ilgili olaðandýþý olan ise ailenin sadece petrole deðil, diðer baþka alanlarda da yatýrý
yapmaya karar vermesi olmuþtur. Psikoloji, týp, gençlerin eðitimi, tarým, biyoloji ve biyolojinin tarýmsal uygulamalarýna yatýrým
yapmýþlardýr. Çoðu kiþinin fark etmediði devasa bir büyüme ve geliþme göstermiþler, servetlerini de o ölçüde büyütmüþlerdir.
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Bu kitapta ele alýnan ana konu olan 'genetiði deðiþtirilmiþ organizmalar' ya da GDO'nun tarihi, dönemin güçlü ailelerinden olan
Rockefeller ailesinin (ve 4 kardeþin - David, Nelson, John ve Laurance) tarihiyle paralellik göstermektedir -ki savaþýn
Amerikan zaferiyle bitmesinden sonraki 30 yýl süresince güç evrimine bu insanlar yön vermiþtir. Gücün tamamý ellerindedir anca
iþin maliyeti tüm dünyayý etkilemiþtir.

Bundan 30 yýl önce, erk Rockefeller ailesinin etrafýnda toplanmýþtý. Bugün ise 4 kardeþin 3'ü çeþitli nedenlerle vefat etmiþtir. Tü
amaçlarý, daha sonralarý Pentagon'un 'tam spektrum egemenlik' adý vereceði, gerektiðinde askeri gücün de devreye
sokulabileceði küresel hâkimiyetti. Projeleri o günlerdeki küçük bir güç gurubundan bugün hayal bile edemeyecekleri, tüm gezege
geleceði hakkýnda inisiyatif sahibi olduklarý bir noktaya evirildi.

Kaltým mühendisliði ile bitki ve diðer canlý organizmalarýn patentlenmesi tarihinin anlaþýlabilmesi için 2.Dünya savaþýný takip ed
yýllardaki Amerikan gücünün dünyada nasýl yayýldýðýna bakmak gerekir.

George Kennan, Henry Luce, Averell Harriman ve hepsinden önce Rockefeller kardeþlerin tarým sektöründe baþlattýðý 'yeþil dev
sayesinde Petro-kimyasal gübre, petrol ve enerji ürünlerine baðýmlýlýk arttý. Onlarýn o günlerde yaptýklarý bugünün genetiðini d
tarihinin ayrýlmaz bir parçasýdýr.

Yüzyýlýn baþýnda gerçekleþen 4 çokuluslu dev þirket birleþerek dünya üzerindeki çoðu insanýn temel besinlerinin (pirinç, soya fa
buðday, mýsýr ve hatta bazý sebze ve meyveler ile pamuk) kontrolünü ellerine geçirdiler. Hastalýða dayanýklý kümes ürünleri, ge
deðiþtirilmiþ, güya kuþ gribine dayanýklý ürünler ve geni deðiþtirilmiþ domuz ve sýðýr üretimi için çaba sarf etmiþlerdir.

Dört özel þirketin üçünün Pentagonla kimyasal savaþ araþtýrmalarý konusunda sýký baðlarý vardý. Dördüncü þirket aslen Ýsviçr
raðmen Ýngiliz kontrolü altýndaydý. Petrolde olduðu gibi GDO tarým projesi de bir Anglo-Amerikan küresel plânýdýr.

Mayýs 2003'te Baðdat'taki acýmasýz Amerikan bombardýmanýnýn dumaný daðýldýðýnda ABD baþkaný GDO projesini stratejik
haline getirdi ve ABD'nin savaþ sonrasý öncelikli dýþ politika gündemini oluþturdu. Dünyanýn ikinci en büyük tarým üreticisi konu
bulunan AB, bu küresel plânýn önünde zorlu bir engel teþkil etmekteydi.

Her ne kadar Almanya, Yunanistan, Fransa ve Avusturya gibi AB ülkeleri diðer dünya uluslarýna benzer þekilde GDO ekimine
saðlýk ve bilimsel nedenlerle karþý çýksalar da, 2006 yýlý baþlarýnda Dünya Ticaret Örgütü (WTO), AB'ni toplu GDO üretimi için
açmaya zorladý.

ABD ve Ýngiliz ordularýnýn Irak'ý iþgaliyle birlikte Vaþington, bu ülkeye genetiði deðiþtirilmiþ tohumlarý ABD Tarým Bakanlýðýný
olarak göndermeye karar verdi. Ýlk büyük çaplý deney 90'larýn baþýnda çok uzun zamandýr Rockefeller ailesinin bozduðu ve
yolsuzlukla baþý dertte olan Arjantin'de zaten yapýlmýþtý.

Ýlerleyen sayfalarda da göreceðiniz gibi GDO'nun yaygýnlaþmasý ve çoðalmasý uðruna politik tehdit, hükümet baskýsý, yalan, r
yöntemleri kullanýlmýþ ve hatta cinayetler bile iþlenmiþtir. Okurken bir suç romaný hissine kapýlmanýz sürpriz olmayacak. Tarým
verimlilik ve dünyanýn yiyecek sorunlarýný çözme adý altýnda iþlenen bu suçlar, bu küçük zümrenin amaçlarý doðrultusunda öne
Yapýlan bunca þeyin hedefinde sadece para ve kâr yoktur. Nihayetinde bu güçlü aileler kimlerin merkez bankalarýnýn baþlarýnd
duracaðýna karar verirler. Para onlarýn yaratmalarý ya da yok etmeleri için emirlerindedir.

Amaçlarý daha önceki despot ve diktatörlerin hayal ettikleri gibi mutlak dünya hâkimiyetidir. Kontrol edilmezlerse 10-20 yýl
içerisinde bu hedeflerine ulaþmalarý iþten bile deðil. Bu sebeple bu gerçeðin duyurulmasý ve herkes tarafýndan bilinmesi büyük ö
arz etmektedir.
(Bu metin Gazeteci F. William Engdahlýn 'Ölüm Tohumlarý' adlý eserinin giriþ bölümüdür. Lütfen kitabý temin ederek okuyunuz)
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