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Ey Kuvay-ı Milliye erleri... Ey Milli ve yerli düşünce sahipleri...

  

Ey vatan ve hürriyet fedaileri..Uyanın ve toparlanın..!

  

Şartlar, Kurtuluş Savaşı öncesine benzer, hatta daha da beter durumdadır!

    
    -  Kıbrıs elden çıkarılmaktadır..  
    -  Güneydoğunun altı oyulmaktadır..  
    -  Milli kurumlar yıpratılmaktadır...  
    -  Böylece, geleceğimiz ve güvenliğimiz karartılmaktadır..  
    -  Kısaca; adım adım vatanımız ve mukaddesatımız yıkılmaya çalışılmaktadır..!  

      

Eğer yapılırsa; 28 Mart seçimleri Milli çıkarlarımızı satanlarla, bu ülkeye sahip çıkanlar arasında
bir tercih olacaktır. Bu bakımdan tarihi bir önem taşımaktadır.

  

Yeter artık!... Savaş meydanlarında kazanıyor, siyaset masalarında kaybediyoruz!.. Ahmetler ve
Mehmetler can veriyor, kan döküyor, ama hainler ve namertler satıyor!..

  

Hala anlamıyor musunuz, İstiklal Savaşının intikamı alınıyor!..

  

Atatürk'ün Gençliğe hitabesindeki:

  

Ey Türk Milleti

  

"Bağımsızlık ve Cumhuriyetine kast eden düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir
galibiyetin (çok büyük bir hakimiyet ve kuvvetin) temsilcisi olabilirler.
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Zorla veya hilekarlıkla, aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş,
bütün orduları dağıtılmış (ve etkisiz hale getirilmiş) ve memleketin her köşesi fiilen işgal edilmiş
olabilir.

  

Bütün bu şartlardan daha elim ve vahim olmak üzere; ülke içerisinde, iktidara sahip olanlar,
gaflet, dalalet, ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler!..

  

Ve hatta bu iktidar sahipleri; şahsi makam ve menfaatlerini, Müstevlilerin (istilacı dış güçlerin)
siyasi (ve sinsi) emelleriyle tevhid edebilir (düşmanla gizli işbirliğine girebilir)ler.

  

Millet, fakru zaruret içinde  harap ve bitap (perişan ve yorgun) düşmüş olabilir.

  

Ey Türk İstikbalinin evladı... (Ey Bu Aziz Milletin gelecekteki şuurlu ve onurlu çocukları)

  

İşte; bu (en zor) durumlar ve şartlar içinde dahi, vazifen; Türk İstikbal ve Cumhuriyetini (Son
Türk Devletini ve Milletin bağımsızlık ve hürriyetini) kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret,
damarlarındaki asil kanda mevcuttur."

  

(Bu ülkeyi sana vatan yapan ecdadının inanç ve ahlakı, onlara cihan medeniyetleri kurduran
asalet ve adalet anlayışı her zaman bizim kuvvet kaynağımız olmuştur!)

  

Sözleri kulaklarımızda çınlıyor!..

  

Ey Vicdanlı Vatan evlatları;

  

Haydi, kalk ve canlan..!
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Bugün değilse, ne zaman?

  

  

 Şakir Şahin.
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