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DÜNYA DEĞİŞİYOR

  

*Dünya değişiyor,biz ise gayet yavaş değişiyoruz.Köklü olduğundan olsa gerek.Zira bir
asırlık iç ve dış yapılan tahribat üç asırda tamir edilemeyecek bir boyuttadır.

  

      

  

*Chp şekillendirilmeye çalışıldı.Ancak yine de milletin iradesini yansıtmaktan pek uzak.

  

Tıpkı orta doğuyu bir asırdır şekillendiren batının,bugün eskimiş, pörsümüş, değişimlere
ayak uyduramayan yöneticileri götürüp,paçavra gibi atıp,yerine isteği doğrultusunda
yeniden şekillendirmeye çalışmaktadır.

  

Chp-de de sadece görüntü değişmiş,ana fikir aynı,bir değişme yok…

  

*Mhp-nin A takımının on altısından onunun uçkuruna sahip olmadığı internette
yayınlanan uygunsuz görüntülerle ortaya çıktı.Bunlar Chp-yi de geçtiler.

  

Elbette bu durum umuma teşmil edilemez.Edilse zulüm ve haksızlık olmuş olur.Ancak
buna karşı gösterilen tavır nedir?

  

Eline-Beline-Diline sahip olamayanlar,millete nasıl sahip olsunlar?Elbette olamazlar.
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Hiç kirli olan kirlenenler,kirliliğe pirim verenler temizliğe,temiz topluma katkı
sağlayabilirler mi?

  

*Mhp 1970-lerde hayatını verdiği ideolojisinin bugün kaçta kaçını temsil ediyor?

  

16 adet A Takımının 10-unun kirli ilişkilerinin ortaya çıkması basite alınacak bir durum
değildir.

  

Bunu yaymak ne kadar kirli ve çirkin ise,böyle bir işte bulunmak ondan daha fazla bir
kirliliktir.

  

Kasetler aslında Mhp-yi değiştirmekten öte bir durumdur.Çünkü şimdiki Mhp eski Mhp
değildir.

  

Bu durum bir dönüştürme faaliyetidir.

  

Daha önce anormal görülenleri normal görme faaliyetidir.Namus ,darbe, mafya, kaostan
beslenme,vs gibi.

  

*Mhp bir kimlik değişimi ve bunalımı yaşamaktadır.

  

*Rahmetli Türkeş hafta sonu öldüğünde ilk düşündüğüm,hemen ertesi günü okula
gittiğimde;o beldenin ülkü ocaklarını kuranlardan mert,dürüst,inançlı,tarihi şuuru
içerisinde olan arkadaşa baş sağlığı dilemekti.

  

Öyle de yaptım.Ancak arkadaşın bana verdiği cevap çok enteresandı;’Boş ver hocam
yav.İyi ki öldü.’
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Bendeki şaşkınlığın farkına varıp sormama gerek bırakmadan devamla;

  

-‘Eğer ölmeseydi bu gençliği Atatürkçü yapacaktı.’

  

Tıpkı Atatürkçü düşünce derneği gibi.

  

Bugün ülkücü camia nerede durduğuna ve neyi savunduğuna bir baksın?Genel
suskunluk hiçte hayra alamet değildir.Bu bir patlamanın habercisidir.Belki de kasetler bu
suskunluğun bir habercisidir.

  

*Mhp parti olarak vaz geçilmez değildir.Rahmetli M.Yazıcıoğlu ve devamı, merhum
Türkeş-ten bu yana değişim ve diğer partilere kaymalar bunu göstermektedir.

  

*Mhp İslâmın neresinde,ne kadar yakın.Sözde mi özde mi bu yakınlık?

  

Aslında ‘Ben küçükken iyi bir çocuktum’ aldatmacası içinde mi?Yaşantı ve fikir bazında
yetersiz mi?

  

*Mhp hiç iğneyi kendisine batırmıyor.Hep başkasına çuvaldız batırmakla meşgul.

  

Mhp-yi dışarıdan gözlemleyip hazmedemeyenler olurken,elbette içeriden de bunu içine
sindiremeyenler vardır.Bu bir iç çekişmedir.

  

*Chp ve Mhp-nin flört ve evliliğinden ortaya çıkacak çocuk,sahih bir çocuk
olmayacaktır.Meşruluğu tartışılacaktır.Evvelce de bu denendiği gibi.Tarihi bir çöküntü
yaşattırıldı.
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*Toplumdaki maddi-manevi gelişimi görmemek basiretsizlik ve seviyesizliktir. 1993-de bir
tv almak için ön taksit olarak hanımın bileziğini vermiştim.Şimdi ise ayda 27 liraya 10
taksitle daha güzelini almaktayım.

  

Yine aynı yıllarda bir koltuğu yüzletmek için hanımın gerdanlığını bozdurmuştum.Şimdi
ise o gerdanlıkla bir sıfır koltuk takımı alabilmekteyim.Çok şeyde böyle durumda.

  

En büyük kaos,toplumdaki rahatlamanın üstünü örtmeye çalışmaktır.

    

*Vatan satılıyor,yaygaraları,ev sahibini bastırmaya çalışan yavuz hırsız girişimidir.Bu gün
memleketini aşan ve ötesine geçen nasıl memleketi satmış olur?Belki alıyor demektir.

  

    

*Devlet milletle barışıyor.Ya asker?O nerede?Nerede duruyor?

  

Kışlasında mı?

  

Komutanlar aynen milletvekilleri gibi milletin içinde ev tutarak kalamaz mı?

  

Çekinceleri mi var yoksa?

  

Görev esnasında milletle iç içe değil,ya emekli olunca?Neden millete karşı soğuk!Yoksa
millet mi soğuk?Bu bulanıklığın giderilmesi lazımdır.Normale dönülmelidir.
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*Hikmeti hükümeti bilmiyoruz ancak genel düşünceye göre bu gün Pkk-nın yeri
bellidir.Ordu neden bir akşam tepeden üzerine inerek bu işi bitirmeyip uzatıyor?Abd
kendisini alakadar etmeyen bu husus için okyanus ötesinden kalkarak geliyor,bizim ise
burnumuzun dibinde!

  

*******************

  

Durum göstermektedir ki;Suriye Libya-dan geri olmayacaktır.

  

Basiretsiz ve beceriksiz yönetim hem hantal ve hem de yarım asırdır kapalı bir
toplumdur.

  

On yıl kadar önce emekli genelkurmay başkanı Doğan Güreş bir tv-de;

  

-Nato toplantısına gittiğinde orada masanın üzerinde dünya haritasının yediye
bölündüğünü ve bunlar içerisinde Abd-ye müdahale etmek üzere üç ülkenin düştüğünü
söylemişti.Bunlar ise;Irak,Suriye ve İrandı.

  

Abd önce İranın etrafını boşaltmakla meşgul.Hedef İrandır.

  

Şu anda bahane edilip devre dışı bırakılmaya ve de müdahale edilmeye çalışılan
Suriye-dir.

  

24-05-2011

  

MEHMET ÖZÇELİK
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