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BİNDİK BİR ALAMETE… 

Tüm gelişmeleri bir de ekonomi&çıkar yönünden değerlendirelim. Önce biraz 
komşularımıza bakalım. Bulgaristan ve Yunanistan müthiş borç ve gelir baskılarıyla sürüm 
sürüm sürünüyor... Yayık gibi çalkalanıyor... Patladı patlayacak. Ukrayna açık bir iç savaş 
yaşıyor. Azerbaycan – Gürcistan gelir paylaşımı ve dış askeri sorunlarla iç veya dış savaş için 
gün sayıyor. Rusya, tüm dünyanın hedefinde. İran rejimi zorlanıyor... Irak’ta, Suriye’de 
bataklıkta boğuluyor. Irak yangın yeri... Üç parçaya bölünmüş. Suriye içerden–dışarıdan ateş 
altında.. En az beş parçalı. Bu gelişmeler hep “duygusal” 

Bir de Yugoslavya’ya bakalım. Eski Yugoslavya üç buçuk parça olmuş. Hiçbirinin on 
paralık itibarı yok. En kaliteli insan gücü kaçmış. İçerdekiler fakir – işsiz. Ekonomi çökmüş.  Akıllı 
eski Yugoslav’lar “tekrar biraraya gelecek ORTAK DEĞER” arıyor. Yeniden birleşme yolları 
aranıyor. Zavallı Yugoslavya “duygusal” kurban.  

Bu yangın coğrafyasının ortasında ALLAH BİZİ KORUYOR. Ama yöneticilerimiz günü 
(seçimi) kurtarmaya çalışıyor. Ne yazık ki, bir türlü IRK veya DİN&MEZHEP temelli çekişmeleri 
bitiremiyoruz. Yukarıdaki örneklere bir kere daha bakarak, bu gidişle başımıza gelecek apaçık 
akıbeti idrak edelim.  

Son olanlara bakalım..…….. 1) Olası riskleri önlemek için türbe naklediyoruz. (Hiç 
konuşulmuyor ama orası NATO korunması kapsamındaydı.) 

2) Suriye ve Irak için asker eğitip donatıyoruz. (Eğitilenler 
ancak YARDIMCI ASKER olabilir. Esas asker KİM olacak) 

3) Kürt siyasi hareketi ile yeni anayasa temelli sulh 
yapmaya çalışıyoruz. (Bu süreç ÇOK BAŞLILIK sorunu ile 
prematüre bebek durumunda) 

Kürt barışı UZUN İŞ. Ama bölgedeki tüm tarafların acil bir öncelikleri var. MUSUL ve 
PETROLÜ KURTARMAK. İlk hedefimiz IŞID. Bu konu da ABD için “çok duygusal” 

Özetle durum gösteriyor ki büyük dünya güçlerinin “duygusal” amaçları; Balkanları, 
Kafkasları, Orta Doğu'yu paramparça ediyor. Bu durumdan çıkmanın tek yolu kesinlikle tam bir 
“İÇ BARIŞ” tır. Olacak gibi görünmüyor ama “keşke tam bir milli koalisyon” yapabilsek. 
Demokratik, Laik Cumhuriyetimizi koruyabilmenin en sağlam yolu bu.  

En azından dış çıkar dayatmalarına kurban giderek, birbirimizi oyalamamak gerekir. 
Dindarlar, Laikler, Kürtler, Aleviler artık birbirini oyalamasın. Herkes demokratik siyaset alanında 
birlik içinde çözüm için, önce TÖVBE etsin sonra birbirine SABIR göstersin. Hepimizin çok 
günahı var... Allah affetsin. Samimi olursak millet de affeder. Haziran’da belki son demokratik 
şansımızı deniyoruz. Bu olmazsa belki 1 – 2 yıl içinde son bir ERKEN SEÇİM şansımız olabilir.  

Bu şansın kıymetini bilelim.  

Aksi halde IRAK mı, YUGOSLAVYA mı beğen beğenebilirsen.  

Bunları anlattık ama, anlayan çıkar mı bilmem.  

Çoktandır BİNDİK BİR ALAMETE... 


