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1 MAYIS PROVAKATÖR BAYRAMI

  

Evet 1 mayıs şimdiye kadar geriye bıraktığı hep kin-nefret ve kan olmuştur.

  

      

  

1 mayıs kanla ve provakatörlerle anılmaktadır.

  

Çözüm değil,problem bayramı.

  

Onun dışında aklında güzel bir hatıra olan varsa,düşünsün bir baksın,bulabilecek mi?

  

İyi niyetli olan insanlar var mı yok mu bu bile su götürmektedir.Olsa bile azınlıkta
kalmaktadır.

  

Neden olsa bile?

  

Çünkü bir çok insanın canının yandığı,maddi-manevi bir çok zararların olduğu bir
bayramı kutlamaktansa kutlamamak daha yararlı olacaktır.

  

1 mayıs bu milletin kendine öz ve has bir bayramı değildir.1970-lerden beri hep rusyayı
ve rejimini ön plana çıkarmaktadır.
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Neden ipini koparanlar hep 1 mayısı karıştırmak için öne çıkmaktadır?

  

Kutlama bahane kalıp,hep kavga üzerine ve provakatif eylemler üzerine oturtulmaktadır.

  

Geçen sene başta İstanbul-Ankara-Kocaeli de tüyler ürpertici saldırılar,
zararlar,taş,molotof kokteyliler,demir misketler,sökülen kaldırım taşları,
yakmalar,yıkmalar,gaz bombaları,başka şehirlerden yapılan binlerce polis
sevkiyatı,arabalara zarar vermeler,dükkanların camlarını kırmalar,kısaca 1 mayıstan
bunlardan başka geriye kalan ne olmuştur?

  

Kur’an der:”Kim kasıtlı olarak bir insanı öldürür ve YER YÜZÜNDE BOZGUNCULUK
YAPARSA,o bütün insanları öldürmüş gibidir.”

  

Yaralanan ve zarara uğratılan onca insanın zararını kim telafi edecektir?

  

Neden bayram havasında değil de,savaş havasında kutlanılmaktadır?

  

1 mayıs yoksa bir sol ve orak çekiç gösterisi midir?

  

Zira 1 mayısta sol eller havada,taksim anıtında orak-çekiçli bayraklar...

  

Bu neyin ifadesi ve kim ve kimlerin ifadesi ve seslendirmesidir?

  

Normal vatandaş bile bu bayramı anarşist bayramı olarak nitelemektedir. Çünkü
anarşiden başka ne gibi etkinlikler yapılmaktadır. Yapılanlara ne kadar itibar edilmekte ve
sesi ne kadar çıkmaktadır.
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Bu mudur bayram?

  

İşçilerin problemleri masaya yatırılmalı,durumları iyileştirilmeli,teklifler
sunulmalı,işsizliğin azaltılması için her türlü girişimde bulunulmalı..belki de binlerce
ortaya konulup ele alınması gereken konular hiç dile getirilmemekte,sloganlar ve
kavgalarla problemlerin üstü örtülmeye çalışılmaktadır.

  

İnsanlar öldürülecek,yaralanacak,karışıklık çıkarılacak,dükkanlar tahrib edilecek,millet ve
devlet maddi-manevi zarara uğratılacaksa;batsın böyle bayram!!!

  

Zararlar işçi dernek ve temsilcilerinden tahsil edilmelidir.

  

Böyle zararların olacağı cahil kimseler tarafından bile bilinirken,bu konuda ısrar eden
temsilciler zararları tazmin etmeli,yaptırım uygulanmalıdır.

  

Zira bir şeye sebeb olan,onu yapan gibidir.

  

Eğer kutlanacaksa,ilmi platformlarda seminerler,konferanslar verilerek tüm işçilerin
problemlerini çözme yönünde,yıkıcı değil yapıcı etkinliklerde bulunulmalıdır.

  

Öne sürülen provakatörler 18-25 yaş arası gençlerdir.Akıllarından ziyade hisleri çalışan
bu gençler,sinsi ve hain bir kısım gizli ellere alet olmakta ve edilmektedirler.

  

Bir mayıstan geriye kalanlar;

  

-Sökülen kaldırım taşları
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-Pislikler

  

-Kırılan ağaçlar

  

-Dayak yiyen insanlar

  

-Saldırılan ve taşlanan polis ve vatandaşlar

  

O halde gerçek niyetler ortaya konulmalı;Üzüm yemek mi,bağcı dövmek mi?

  

MEHMET ÖZÇELİK
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