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Artık yerlerde sürünüyor ülkemizin uluslararası saygınlığı.. 

Yapıp edenleri bu ulus ve tarih bağışlamayacak.. 

Bu tablodan sorumlu olanlarda zerre utanma ve sorumluluk duygusu kaldı mı acaba? 

İşte 

- ego tutsaklığı, 

- kibir, 

- kendinden söz ettirme açlığı, 

- sözde dinci liderlik (Halife Sultanlık!) düşleri, 

- kendini olduğundan çok önemseme ve önemli gösterme takıntısı 

- yeteneklerini aşkın beklenti (kifayetsiz muhteris) 

- Hırsının oyuncağı olma... 

”Nefis” insanın böyle perişan edermiş.. 

Gözünü kör, kulağını sağır, dilini lâl (ya da pabuç) eylermiş.. 

Dahası, insan kendini ne çok zor duruma düşürdüğünü ayırt edememe bir yana; 

ülkesine, makamına da büyük zarar verirmiş.. 

Pekiii.... 

Bunca olumsuzluğu bir arada sergilemek için nasıl bir özel eğitimden geçmek gerekir ? 

Sakın İmam Hatip demeyin!.. 

Ya da soruyu tersinden soralım: 

- Yüzlerce İmam Hatip Lisesinde halen kayıtlı 1,2 milyon öğrenciye nefis terbiyesi gibi 

tüm dinlerin ortak temasının başında gelen bir değer eğitimi yapılmıyor, bu erdem 

kazandırıl(a)mıyor da ne yapılıyor? Ne yetiştiriliyor oralarda, salt cihat savaşçısı mı? 
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Yanıtını Reis vermişti bir konuşmasında : 

 

- Dininizi - kininizi eksik etmeyin.. 

(http://ahmetsaltik.net/tag/basbakan-rt-erdoganin-dininizi-ve-kininizi-eksik-etmeyin-soylemini-terkederek/) 

Bu kabul doğru ise, Ülkemiz bir iç savaşa sürükleniyor demektir..  

Erbakan'ın buyurduğu gibi : 

 

- Kanlı mı olacak kansız mı? 

Dilimiz varmıyor yazmaya ama, dinci gericiler - yobazlar, bu ülkede laik - aydınlanmacı rejimi  

kan dökseler de yıkamayacaklar. 

Din - mezhep savaşları tarihin birkaç yüzyıl gerisinde kaldı ve günümüz Batı uygarlığı ancak 

seküler - laik yaşama - düzene geçerek Kiliseyi - Dini devlet ve kamusal alan dışına ittikten sonra 

kurulabildi. Tersi sevdada olanların yakın tarihi anlayarak okumalarında büyük yarar var.. 

Çok utandık, ulusal ve bireysel gururumuz incindi Muhammed Ali'nin cenaze töreninde olup 

bitenlerden. Merhum, cenazesiyle bile 4 dini barış için bir araya getirmeyi planlamıştı.. 

Tayyip bey bunu bile (veya bunu da!) anla(ya)madı.. çok yazık.. 

Artık AKP akilleri (!), 1. kuşak çifte tabancalı - bol aylıklarını öğrenemediğimiz başdanışmanlar, 

aile, Suudi Kralı, Katar prensi, DİB Görmez hoca... kim kim.. ne yapacaksa, / yapabilecekse! 

Son olarak; Yurttaşlık hakkımız ve borcumuzdur sormak : 

- Vergilerimizle giderleri karşılanan bu saçma ABD gezisi ile ülkemiz ne kazanç sağlamıştır? 

Günümüzün çağdaş demokrasilerinde yönetimler halka hesap vermek zorundadır.. 

Bir kez daha soruyoruz : 

Ülkemizin hangi çıkarlarına hizmet edilmiştir onbinlerce Dolarlık bu harcamayla? 

Sevgi ve saygı ile. 
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