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Bir kesime göre ülkede sorun var, bir kesime göre ülkede sorun yok. Peki gerçek durum ne?  
Gerçekler nedir, nasıl yorumlanmalıdır?  

 

189 ülke arasında Türkiye : 
Yoksulluk sıralamasında, 56'ncı... 

Beslenmede, 73'üncü... 

Kişisel alım gücünde, 61'inci... 

Gelir dağılımında, 131'inci... 

Çocuk sağlığında, 97'nci... 

İnsan ömrü ortalamasında, 98'inci... 

İnsan haklarında, 78'inci... 

Can güvenliğinde, 65'inci... 

Basın özgürlüğünde, 106'ncı... 

İnsani gelişmede, 83'üncü.. 
 

Fiyaskolar listesi ! 

Ahlak dediler. Fiyasko. 

İslam dediler. Fiyasko. 

Adalet dediler. Fiyasko. 

Namus dediler. Fiyasko.   

Tarafsızlık dediler. Fiyasko. 

Kardeşlik dediler. Fiyasko, 

AB dediler. Fiyasko! 

Kıbrıs'ta çözüm dediler. Fiyasko! 

Türban dediler. Fiyasko! 

Kürt açılımı dediler. Fiyasko! 

Ermeni açılımı dediler. Fiyasko! 

Alevi açılımı dediler. Fiyasko! 

Gerçek demokrasi gelecek dediler. Fiyasko! 

Ekonomi iyi olacak dediler. Fiyasko! 

Kimsesizlerin kimsesi olacağız dediler. Fiyasko! 

İşsizlik sıfırlanacak dediler. Fiyasko! 

Yoksulluk bitecek dediler. Fiyasko! 

Yolsuzluk olmayacak dediler. Fiyasko! 

Dokunulmazlık kalkacak dediler. Fiyasko! 

Dinci, liboş, ateist, dönek ittifakına dayalı münafık ve fasıklar güruhunun kendisi fiyasko. 

 
Ne yapıyorlar   ? 

Türk Milleti’nin bin yıllık ortak kardeşlik değerlerini yıkıyorlar. 

Türk Milleti'nin kazanımlarını tersyüz ediyorlar 

Türk Milleti'nin milli birlik ve beraberliğini yıkıyorlar. 
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Türk Milleti'nin evrensel değerlerden koparıyorlar. 

Türk Milleti'nin servetlerini satıyorlar. 

Türk Milleti'nin ortak dokusunu parçalıyorlar 

Türk Milleti'nin milli değerlerini anlamsızlaştırıyorlar 

Türk Milleti'nin manevi değerlerini çıkarlarına alet ediyorlar 

Türk Milleti'nin tarihi kahramanlarını unutturuyorlar 

Türk Milleti’nin düşmanlarını kahraman yapıyorlar 

Türk Milleti'nin kültürü yerine Arap kültürünü yerleştirmeye çalışıyorlar. 

Türk Milleti’nin çoğunluk dini İslam dini diye Arap hurafelerini telkin ediyorlar. 

Türk Milleti’nin akılcı inanç değerleri yerine Hıristiyanlaşan yeni İslam oluşturuyorlar. 

Türk Milleti’nin egemenliği yerine batı egemenliğini yerleştirmeye çalışıyorlar 

Türk Milleti’nin aydınlanması yerine karanlık çarpık köleci anlayışı sürdürüyorlar 

Türk Devleti’nin bağımsızlığını ortadan kaldırıyorlar. 

Türk Devleti’nin saygınlığını sarsıyorlar. 

Türk Devleti’nin güvenirliğini alt üst ediyorlar. 

Türk Devleti’nin milletin tamamını kucaklaması anlayışını yıkıyorlar. 

Türk Devleti’nin kurumlarını çağdışı hurafecilerin zihniyetine aracı yapıyorlar. 

Türk Devleti’nin bağımsızlığını kaldırarak, mandacı devlet haline sokuyorlar 

Türk Devleti’nin iradesini ABD vesayetine teslim ediyorlar. 

Türk Devleti’nin kurucu felsefini alt üst ediyorlar 

Türk Devleti’nin komşularıyla güven veren ilişkilerini yıkıyorlar. 

Türk Devleti’nin barışsever algısını yıkıyorlar. 

  

Dünyada en iyisi ile en kötüsü arasında en az fark olan şey nedir? 
Kimi para, kimi kadın, kimi makam, kimi statü, kimi servet, kimi şöhret, der. 

Oysa o şey yobazlıktır, yobazlık. 

Yobazlığın; dindarı, dinsizi, liberali, milliyetçisi, ırkçısı olmaz. Yobaz her siyasal akımda, düşüncede, anlayışta 
olabilir. Yobazlığın beslendiği iki kaynaktan biri gözü kapalı biat diğeri ise tek yönlü okuyarak, öğrenerek 
dogmalara saplanmaktır. 
 

Türk Devleti'nin temellerini, elsiz ayaksız yeşil dolarlı yılanlar kemiriyor. 

Türk Milleti'nin iyi niyetini, samimiyetini, güvenini istismar ederek aldatıyorlar. 

  

İnsanlar; propagandayla, dezenformasyonla ve yozlaştırılmış inanç afyonu ile uyuşturuluyor.  
Aldanan ve aldatılanların uyandırılması gerekir. 

  

Uyan Türk Milleti uyan! 

 
Bağımsızlığını yeniden sağlamak için uyan. 

Birlik ve beraberliğini yeniden sağlamak için uyan. 

  

Bunu nasıl ne şekilde, kim yapacak? Duyarlı olan herkes olanak ve yeteneklerine göre  
bireysel olarak veya örgütsel birlik içinde aydınlatmayla ve bilgilendirmeyle yapacak. 

  

Günün Sözü : Köle ruhlu yeteneksiz kişilerin devlet yönetimine gelmesi,  
o toplum ve devlet için en büyük felakettir. 
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