A honvédelem és a haderõreform idõszerû kérdései
A magyar nemzet ezeregyszáz éves fennállása során ritkán volt ura saját sorsa
eldöntésének és azt is tapasztalta, hogy más nemzetek soha sem folyatták vérüket a
magyar nép függetlensége és szabadsága érdekében.
Magyarország történelmi és geopolitikai tapasztalatai arra mutatnak, hogy a magyar
nemzet a közelmúltban kivívott politikai, gazdasági önállósága a szuverenitás védelmére
ezután sem számíthat szomszédai állandó rokonszenves együttmûködésére,jóindulatára.
Szükség van tehát a nemzet védelempolitikai helyzetének részletes és logikus
elemzésére a mai és a potenciálisan fenyegetõ veszélyek meghatározására és a
veszélyek elhárítására,szükséges nemzeti haderõ tervezésére és építésére.
A most rendelkezésre álló fegyveres erõ Magyarország védelmét még idõlegesen
sem tudja garantálni.Az erre való önerõn alapuló védelmi képességét a NATO tagság
kapcsán aláírt New York-i egyezmény 5. cikkelye is elõírja.
A nemzet a létezõ fegyveres erõinek hadmûveleti szellemében-gondolkodási
módjában, irányelveiben, vezetésében, szervezésében és szervezetiben, fegyverzetében,
harckészültségében, gazdasági struktúrájában, moráljában és társadalmi kapcsolataiban
alapos változásokra van szüksége. Csak így jöhet létre egy olyan hatékony felkészült és
harcra kész Magyar Honvédség amely képes sikeresen megvédeni Magyarország
határait és amely képes elfogadni és végrehajtani a kívánt feladatokat a NATO és az
európai védelmi rendszeren belül.
Az egységes védelmi koncepció kidolgozásának és az erre épülõ átfogó haderõreform végrehajtásának további halogatása az ország védelmi potenciáljának további
erõteljes csökkentéséhez vezet.
Az "Antall" és az "Orbán kormány" kísérletei a haderõ átalakítására nem
valósulhattak meg a lobbi érdekeket szolgáló a nemzettõl idegen, katonai és
közgazdasági érdekcsoportok ellenállása miatt.
Sürgõs tennivalók.
1 .Egy átfogó politikai koncepció létrehozása a kormány felelõssége és irányítása mellett
haladéktalanul kidolgozni az ország "katonai védelmi stratégiáját" melyet a parlamenti
pártok egyetértésével, a társadalmi szervezetek és az egyetértõ széles közvélemény
támogatásával a haderõreform és a katonapolitika alapjának kell tekinteni.
Ennek megléte nélkül a honvédelem és a hadsereg ügye ki lesz szolgáltatva az adott
politikai kurzus honvédelmi és katonai vezetõi szándékának,akaratának.

2. Meg kell valósítani a parlamenti és kormányzati ellenõrzés és elszámoltatás törvény
biztosította lehetõségeit.A késedelmes és hibás döntések felelõseit meg kell keresni és
felelõsségre vonni.
3. Független katonai szakértõi csoportokat kell létrehozni a parlamenti bizottsághoz és a
kormány mellett, akik részt vesznek a katonai, szakmai kérdések elõsegítésének
kontrolljában.
4. Vissza kell állítani a nagy multú magyar katonai képzési intézményeket. A katonai
hivatásra nevelést már gyermekkorban kell elkezdeni, a magyar nemzeti katonai
hagyományok alapján. A hadsereg hivatásos állományának döntõ többségét a
Nemzetvédelmi Egyetemen kell képezni.
5. Anyagilag meg kell becsüli a katonai hivatást vállalókat, biztosítani kell
egzisztenciájukat és az államnak külön kell gondoskodni róluk a hivatásuk betöltése
idején és azt követõen is.
6. Meg kell szerezni a közvélemény támogatását, a honvédelem eszméjének
elfogadását, a honvédelmi szervek létének szükségességét, a honvédelemre fordított
költségek kieszközölését csak a társadalom pozitív támogatásával lehet elérni.
7.A katonaságon kívül ma nincs sok jele a nemzet védelmi alapeszmények megértésére.
Ezért a parlament és a kormány kiemelt feladatának kell tekinteni a honvédelmi
hagyományokat örzõ és képviselõ társadalmi szervezetek anyagi-pénzügyi támogatását
és részvételüket a honvédelmi politika és a fiatalok hazafias honvédelmi nevelésének
kérdéseiben.
A felsorolt feladatok azonnali megoldása jelentheti a honvédség jelenlegi
válságának és a haderõreform kudarcának megállítását.
Ezek véghezvitele nélkül minden kormányzati próbálkozás hiábavaló, és a nemzet
biztonságának veszélyeztetése közeli és hosszabb távon is növekszik.
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