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Türk'e duyulan ezikliðin örneði Ýsveç

Dünya
sahnesinden birçok millet gelip geçmiþ,bu varoluþ savaþýnda,yenilip
veyahut zamanla eritime uðrayýp
yokolanlar ve ayakta kalanlar olmuþtur.Dünya
tarihinin en eski ve köklü milleti olan Türk Milleti tarih sahnesinde
mücadeleye girdiði milletlere her zaman çaðýnýn önünde bir büyüklükle
davranmýþ,devletler arasý iliþkilerini karþýlýklý saygý ve dürüstlük üzerine
inþa etmiþtir.Yüksek Türk ahlaký, Türk devletlerine bu yönde yansýmýþtýr.Ne var
ki Dünya&rsquo;yý ikiyüzlü siyasetleri ile kirleten devletler,bir türlü bu büyüklüðü
hazmedememiþler sonunda bu büyüklük onlarda Türklere karþý vazgeçilmez bir
düþmanlýk ve aþaðýlýk duygusu oluþturmuþtur.Kendi yükseliþlerini Türk&rsquo;ün
yokoluþunda gören ve önlerinde ki en sarsýlmaz kalenin Türkiye olduðunun
farkýnda olan ve Türklüðün yükseliþinin önünü týkamak yolunda çabalayan
devletlerin biri de Ýsveçtir.

Ýþveç Aslaný
olarak tanýnan ve tarih kitaplarýmýzda Demirbaþ Þarl olarak anýlan geçen 12.
Karl, Ruslarla giriþtiði mücadeleden yenik ayrýlýp Osmanlý Cihan Devletine
sýðýnmýþtýr ve yaklaþýk 1.5yýl Türk sarayýnda misafir olmuþ,demirbaþ ünvanýný
almýþtýr. Türkleri ilkkez bu kadar yakýndan tanýma fýrsatý bulan ve Ýsveç
Halkýnýn tarihinde tek övünebildiði kralý Þarl Türkler hakkýnda þunlarý
söylemiþtir;

&rdquo;Poltova'da esir
oluyordum. Bu benim için bir ölüm idi. Kurtuldum. Buð nehri önünde tehlike daha
da kuvvetli o-larak belirdi. Önümde su, ardýmda düþman, tepemde cehen-nemler
püsküren güneþ, su beni boðmak, düþman beni par-çalamak, güneþ beni eritmek
istiyordu. Yine kurtuldum.Fakat bugün esirim. Türklerin esiriyim. Demirin,
suyun, ateþin yapamadýðýný onlar yaptýlar. Beni esir et-tiler. Ayaðýmda zincir
yok. Zindanda da deðilim. Hürüm, her istediðimi yapýyorum. Lâkin yine esirim.
Þefkatin, ulüvv-i cenâbin (cömertlik), asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler
beni iþte bu elmas baðla baðladýlar. Bu ka-dar þefkatli, bu kadar alicenap, bu
kadar asil ve bu kadar nazik bir milletin arasýnda esir olarak yaþamak bilsen
ne kadar tatlý&rdquo;.Bu gezi esnasýnda Ýsveç kültürü geliþmiþ,Ýsveçli ressamlarýn
Ýstanbul&rsquo;a hayranlýklarý defalarca hayallerini süslemiþ,mimarlarý Türk saray
mimarisini örnek almýþ,köfte, dolma, þerbet gibi yemekleri Türklerden hatta
kahveyi öðrenmiþler,çocuklarýna Günnar,Selma,Gün,Hakan gibi Türkçe&rsquo;den
tanýdýklarý adlarý vermiþlerdir.

Bu olumlu katkýlar bile Ýsveçlilerin aklýnda ki Türk
düþmanlýðýný yýkamamýþ;genlerinde ki nankör duygular, Dünyayý köleleþtirmek
isteyen sömürgecilik ve Haçlý zihniyetine hizmet için yeniden kabarmýþtýr.Yakýn
tarihimizde ülkemizde her türlü adi ve siyasi suç iþleyenlere,toplumsal ve
devlet düzenini yýkmak isteyenlere,pkklýlara,kürtçülere Ýsveç Devleti kucaðýný
açmýþ;bu insanlara sýðýnma hakký ve vatandaþlýk vererek suç ortaklýðý
yapmýþtýr.2003 yýlýnda Ýzmir&rsquo;de Ýsveç Büyükelçiðinin düzenlemiþ olduðu
tanýtýmda Türk Milleti diye bir millet yoktur konulu Ýsveç baþbakaný Göran
Persson imzalý bildiriler daðýtýlmýþtýr.Herhalde Türk Milleti,
Germen,Samir,Finli,Rus ve Valon kýrmasý bir halktan kendi tarihini öðrenecek
deðildir ama dönen dolaplar baþkadýr.Amac Türk kimliði üzerinde süphe
uyandýrmak ve milli kimliði yýkmaktýr.Türk kimliðine saldýran Ýsveç devleti,
sanýrýz Demirbaþ Þarl&rsquo;ýn hayranlýk duyduðu Türk Milleti hakkýnda kaç yüzyýl
önce söylediklerinden habersizdir.
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Ýsveç nedense
sadece Türk kimliðine saldýrmaktadýr.Ortadoðu coðrafyasýnda millet olamamýþ
etnik topluluklarý desteklemeleri ,onlara kimlik kazandýrma uðraþlarý bir baþka
çeliþkidir.Bu çerçevede süryani,kürt,ermeni,asurilere sonsuz destek
çýkmaktadýr.Sözde soykýrým iddalarý sürekli Ýsveç Meclisinde gündemde
tutulmakta,yasadýþý örgütlerin Türkiye aleytarý çalýþmalarýna izin verilmektedir.Kültür
mühendislerinin birçok etnik abece,sahte tarih ve kültür oluþturma
araþtýrmalarýnýn boy hedefi Türkiye olmaktadýr.Düzenledikleri gösterimlerde
Türk Milletini barbar bir millet gibi göstermek ile kendi tarihleri ile de
çeliþmektedirler.Resmi okullarýnda ve basýnlarýnda olmayan ülke kürdistandan
sürekli söz etmeleri de kendþ halkýný ve kürtleri uyuttuklarý ayrý bir
yaygaradýr.

Ýki Dünya savaþýna da katýlmayýp tarafsýz kalan ama ürettikleri silahlarý savaþan ülkelere
satarak bugünkü zenginliðine ulaþan Ýsveçin,toplumcul düzeni bozan kürtçülere
bu kadar destek çýkmasýnda ki keramet acaba bu mu diye düþünmemek elde
deðil.Yine bazý Ýsveçli milletvekilleri yerel seçimlerde bölücü Dehap&rsquo;ý
desteklemek için Diyarbakýr&rsquo;a gelmiþler. Art niyetsiz olmadýklarý her
demeçlerinde ve eylemlerinde gözlenen bu milletvekilleri 100000&rsquo;e yakýn þehit
ve gazinin ailelerinden ve onlarýn çiðnenmiþ hakkýndan neden sözetmezler?
Ýsveçli kýþtýrtýcýlara sesleniyoruz;gezdiðiniz yerler vatanýmýzýn
topraklarýdýr. Cumhuriyetin bekçileri olan Türkçüler Baþbuð Atatürk&rsquo;ün
sözlerini bütün Dünya&rsquo;ya tekrar haykýrýyoruz; &lsquo; Yurt topraðý kutsaldýr,kaderine
terkedilemez&rsquo; -
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