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Çare

ÇARE
Yarýnla dünü karýþtýrdýðým, paranýn gün geçtikçe doðal bir þekilde deðerini yitirdiðini ve enfilasyon cana
canavarlarýnýn devasa boylarýyla hayatlarýmýzý tehdit ettiðini düþündüðüm günlerde de varlýðýný sezdiðim arayýþ ve bekleyiþ
çoktan bitirmeme yarýn ile dünü rahatlkla ayýrt edebilmeme, paranýn kötü ekonomiler sebebiyle deðerini yitirdiðini ve enfilasyon
trafik canavarlarýnýn dikkatsiz ve cahil insanlar tarafýndan yaratýldýðýný öðrenmeme raðmen hayatýmdan çýkabilmiþ deðil.
bekleyiþ ve arayýþa kimler çare olabilecek?
Meydanlarý doldurupta &ldquo;Hepimiz Hýran'týz, Hepimiz Ermeniyiz!&
diye baðýran gaflet ve dalalet içine düþmüþ yýðýnlar mý? Yoksa makarna ve kömür uðruna takiyyecilerin peþinden koþturanlar m
olduðunun, nereden geldiðinin farkýna varamayan birinici yýðýn yani &ldquo;Ermeni&rdquo; olanlar asla ve asla arayýþýma ve
bekleyiþime çare olamazlar. Zaten onlar yollarýný kaybetmiþ, baþkalarýnýn çaresi olmuþlar.
Ama makarna ve kömü
inananlar, iþte onlarýn içindeki açlýk, saflýk ve cahillik saedece onlarýn deðil, onlarý bugüne kadar kandýran, cahil býrakan, ülkem
onun ekonomisini satan siyasetçilerin suçudur. Ve inanýyorum ki onlar doðrularý duyduðunda, doðrularý öðrendiðinde kutsal
inançlarýmýzý aðýzlarýna alýp, kendi pis iþlerine örtü yapanlarý terk edecekler ve iþte o zaman arayýþýma ve bekleyiþime çare
olabileceklerdir.
Aslýnda benim de sevdalarýný yüreðimin en derinlerinde hissettiðim öyle büyük bir kalabalýk var ki
ülkenin en hassas dönemlerinde meydanlarý doldurup yeri göðü kýrmýzýya boyamýþlar dikkatleri üzerine çekerek, kömür ve taki
masum Türk Halký'ný kandýran dününü ve yarýnýný Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, sosyal, hukuk devleti niteliklerini ortadan kaldýr
adamýþ ve bu uðurda kendini Atatürk düþmanlarýna satmýþ siyasilere Türk Bayraðý'ný hatýrlatmýþlar, onlarýn içine kaygýyý ve
düþürmüþlerdir. Bu korku sýnýrlarýmýzý aþarak okyanus ötesine kadar uzanmýþ ve bu satýlmýþlara açýlan musluk iyice açýlara
insanlarýn sayýsýný arttýrmýþlardýr. Ýþte kaygý ve korku salan bu kalabalýk bana bekleyiþ ve arayýþýma kendi kendime çare o
vermiþtir.
Ben hep çocuðumun küçüklüðünde bu karmaþalarý yaþamamasýný ve bu canavarlarý hiçbir za
yaþadým. Ýnþallah ülkemizin aldýðý bu en zor dönemeçi de geçerek çocuklarýmýn canavarsýz ve karmaþasýz yaþayacaðý bir y
olacaðým.
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