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♦ İktidara geldiğinden beri Türk üst kimliğini tartışma konusu yapan;
♦Kurtarıcımız, Kurucumuz ve Ebedî Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği, Ulusal
And ile saptanmış ve Lozan'da uluslararası kayıt altına alınmış sınırlar içerisindeki Türkiyemiz'de,
tambağımsız ve özgürce, yurtta barış dünyada barış ilkesi çerçevesinde yaşamayı; Türk olarak ama
aynı zamanda dünya vatandaşı olarak, kişiliğimize ve kültürümüze özgüven duymayı ve bu
anlamda bağımsızlık ve özgürlük bilinciyle, saygı ve sevgiyle tüm dünya insanlarının karşısında
"Ne mutlu Türküm diyene" ifadesini vurgulayarak, özgüvenimizi gururla dile getirmemize
hiç olumlu bakmayan;
♦Ulusal kültürümüzü ve ulusal dilimizi yozlaştırma, ulusal bilincimizi ise köreltme konusunda
yoğun çalışmalar yapan;
♦Ulusal Eğitim ve Öğretim Birliği amaçlarından hızla uzaklaşan;
♦"Laik Devlet" anlayışını ‐ özde değil sözde ve kerhen telâffuz ederek ‐ uygulamada "boş söz"
değerine indirgeyen;
♦Millî Mücadeleye karşı çıkmış olan "mütareke basınını" – "yandaş medya" ile ‐ yeniden dirilten ,
örgütleyen ve bunların Cumhuriyet Ordularına karşı saldırılarını desteklediği gözlemlenen;
♦Laik Devleti ve cumhuriyetçi demokrasiyi ayakta tutan kurumlara güven duymayan; bu önemli
kurumların birbirlerine karşı güvenlerini zayıflatma siyaseti güden ve onları yürütmenin
buyruğuna sokmak için artan yoğunukta bir çaba içinde olan;
♦Hukuk devleti olmanın – olmazsa olmaz kurumu ‐ Bağımsız Yargı'yı kuşatma altına alan;
♦ İktidarın güdümüne girmeyi reddeden ve Türk Halkı adına denetim görevini yerine getirmeye
çalışan bağımsız medya kuruluşlarını susturmak için elindeki her türlü baskı araçlarını kullanan;
♦Din öğretimini yeniden ağaların, cemaatlerin,tarikatların,tekkelerin ve zaviyelerin yürütmesine
bırakan;
♦Milletimizi, kendi aklını kullanan, özgür düşünen, sorgulayan nitelikli yurttaşlık düzeyinden,
yeniden kula kulluk yapacak düzeye düşürücü uygulamalarda bulunan;
♦Laik, demokratik, üniter, halka dayalı ve halk mayalı Cumhuriyetimize sahip çıkan ulusalcı
bilim adamlarını, gazetecileri, aydınları, yazarları tutuklattırıp – halkla iletişimlerini kestirerek ‐
özel nitelikte denilebilecek mahkemelerde yargılatan;
♦Ulusumuzun birliği, ülkemizin tümlüğü ve devletimizin tekliğinin amansız düşmanı olan bölücü
örgüt mensuplarını "demokratik açılım" maskesi altında özgürleştirme ve faaliyetlerini, İmralı'daki
teröristbaşının talimatları doğrultusunda sürdürebilmelerini sağlama çabalarını başlatan, kısmen
uygulamaya bile koymuş olan ve "her ne pahasına olursa olsun" bu yolda gereken tüm adımları
atacağını resmen ilân eden;
♦ Bölücü örgütün buyruğundaki parti(lerin)milletvekillerinin ve yerel yöneticilerin, Türk Ulusu'nu
küçük düşürücü; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret edici ve Bağımsız Yargı'nın kararlarına
uymayı reddedici ve hâttâ meydan okuyucu tavırlarının oluşmasında katkısı bulunan;
♦Ulusalcı, tambağımsızlıkçı, anti emperyalist aydınları AB ve ABD'ye ihbar eden,
emperyalizmin hizmetkârı konum ve durumundaki Anti Kemalist Partinin
2010'da ‐ erken bir seçimle – iktidardan uzaklaştırılması umuduyla ve işte asıl o zaman yeni yılı
hep birlikte kutlayabilme dileğiyle ve saygıyla…
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