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Değerli arkadaşlar,
"Ben Çin'in Atatürk'üyüm" diyen Mao Tse Tung Çin'i sefalet içinde, umutsuz bir
toplum olarak bulmuştu
Dünyanın en yoksul en sefil ülkesi, 1950’lerde kişi başına ortalama yıllık geliri 50 doların altındaki
bu zavallı ülke, Devrimden 63 yıl sonra bugün, her alanda Dünya lideri bir "süper devlet"
konumuna gelmiş durumdadır..

Mao Tze Tung (1893-1976)
Kemalizme müflis proje diyenler Çin'e baksınlar..

Bilimi, lafta değil, gerçekten rehber almak ne demekmiş, Çin'den öğrensinler..
Bugünkü Çin Mustafa Kema'lin hayalindeki Türkiyedir:
İçişlerine kimseyi karıştırmayan, onurlu, başı dik, refah düzeyi hızla yükselen
tam bağımsız bir ülke !! Bilimde, sanatta, sporda, teknolojide, her alanda hızla ilerleyen
bir ülke..
2004’te dünyanın ekonomik büyüklük sıralamasında Almanya'nın arkasından 4. sıraya yükselmişti.
2008’de Japonya'nın arkasından 3. sıraya ve 2012’de ABD’nin ardından 2. sıraya yükseldi.
Bu gidişle 2020’lerde 1. sıraya yükseleceğine ABD dahil bütün ülkeler kesin gözüyle bakıyor.
3,5 trilyon dolar üzerinde döviz birikimi olan Çin, ekonomisi en sağlam ülke olarak görülüyor...
60 yıldan beri Planlı ekonomi ile Yıllık ortalama %8 gelişim sağlayarak kişi başına ulusal geliri
5 bin dolar düzeyine çıkaran Çin, bu gidişle 2023'te (kişi başına 15 bin $ x 1,3 milyar)
20 trilyon dolarla ABD’nin önünde dünyanın en büyük ekonomisi olacaktır..
Bizim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, 2023’te Dünya parasının Yuan olması,
Dünya Üniversitelerde İngilizce kadar Çince öğretimi, sürpriz gelişmeler sayılmamalı...
Çin ve Rusya bugün süper güç konumundalar..
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Hindistan'ın ne olacağı pek belli değil; Türkiye'de ise, Mao denli uzun ömürlü olamayan
Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Laik Türkiye Cumhuriyetinin,
Ulus ve ülke bütünlüğünü koruyarak, yaşamda kalıp kalmayacağı,
tartışılıyor ne yazık ki ... æ

Çin okullarında Tarih derslerinde şöyle anlatılır:

"20. yüzyılı biçimlendiren 4 büyük devlet adamı kuşkusuz
Atatürk, Lenin, Gandhi ve Mao’dur."
1. Dünya Paylaşım Savaşı ve sonrası 1913-1923 yılları bu 4 önderin ortak yaşadığı en önemli
10 yıllık süredir. Lenin'in başarısında büyük rol oynayan Çanakkale Savaşının kahramanı
Mustafa Kemal, Gandi ve Mao’ya esin kaynağı olmuştur.
Bu bakımdan,
"20. yüzyılı biçimlendiren devlet adamı aslında Mustafa Kemal Atatürk'tür."
demek yanlış olmayacaktır. Æ
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