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Vatan Partisi’nin milleti birleştiren güç olmasının iki kanıtı, Kürt kökenli insanlarımızı emperyalist
tezgahlardan kurtarma çabası ve 1980 öncesinin devrimci‐ülkücü bölünmesini aşmada gösterdiği
başarıdır. Emperyalistler ve onların bilinçli veya saf uzantıları, Vatan Partisi’nin emperyalistlerin aracı
olduğunu ileri sürerken, bu çaba ve başarıyı kullanmaya kalkmaktadır.
Sayın Örsan K.Öymen’in aktardığı, “CHP tabanında” Vatan Partisi’nin “emperyalist senaryonun bir
parçası” olduğu yolundaki iddianın dayanağı, Sayın Doğu Perinçek’in 1989 ve 1991 yıllarında Abdullah
Öcalan’la yaptığı görüşmelerdir.

EMPERYALİST TAHRİFATA KANANLAR
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 25 yıl önce Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmelerdeki
amacının “Batı devletlerinin, özellikle ABD’nin Körfez Savaşı öncesi ve başlangıcında, Kürt sorununa
müdahale zeminlerini daraltmaktı” olduğunu açıkça ifade ediyor. Nitekim, Abdullah Öcalan,
yakalandıktan sonra verdiği ifadede şunları söyledi: “Perinçek, bize ABD’nin ve Avrupa’nın peşinden
gitmeyin. Bu yoldan bir yere varamazsınız. PKK’yi dağıtın, Türkiye’nin bütünlüğü içinde yer alın
telkinlerinde bulundu.” Nitekim 1991 Ekim seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti’nin bir
protokolle Kürt milliyetçisi HEP’e verdiği 22 milletvekilliğinden dördünü Abdullah Öcalan o zamanki
Sosyalist Parti’ye önerdi. Bu öneri Doğu Perinçek tarafından reddedildi. (Emperyalist dezenformasyon
ve karşı‐propagandanın parçası olmayan bir kişi, böyle bir iddiayı ortaya atmadan önce, Doğu
Perinçek’in Abdullah Öcalan ile Görüşmeler kitabına bakar.)

ÜLKÜCÜ VATAN PARTİLİLER MİLLETİN BİRLİĞİNİN GÜVENCESİDİR
Sayın Öymen’in aktardığına göre, “CHP tabanında” Vatan Partisi’ni emperyalizmin aracı olmakla
suçlayanların dördüncü dayanağı, MHP ve Ülkü Ocakları kökenli kişileri kadrolarına katmış olmasıdır.
Türkiye 1975‐1980 döneminde ABD emperyalizminin tezgahladığı bir iç savaş yaşadı. Hatırlatayım.
Türkiye, ABD’nin 12 Mart darbesi sonrasında kabul ettirdiği haşhaş yasağını, 1 Temmuz 1974 günü
kaldırdı. 20 Temmuz 1974 günü de, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarını kullanarak,
Kıbrıs’taki faşist darbeye karşı müdahale etti. 1973 yılında Vietnam yenilgisinin travmasını yaşayan
ABD, kendi kontrolü dışındaki bu tutuma karşı Türkiye’ye ambargo uyguladı. Ancak Türkiye’ye geri
adım attıramadı. Tam tersine, Türkiye, 1975 yılında Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk Federe Devleti’ni ilan etti ve
Türkiye’deki Amerikan üs ve tesislerine el koydu. ABD’nin yanıtı, 1976 yılında bir darbe girişimi oldu.
Süleyman Demirel, bu darbe girişimini önledi. Bunun üzerine Türkiye’de bir iç savaş başlatıldı. İran’ın
ABD kontrolünden çıkması sonrasında Türkiye’deki ABD üslerinin önemi daha da arttı ve iç savaş kitle
katliamlarına dönüştürüldü. ABD üsleri ancak 12 Eylül Darbesi sonrasında ABD’nin istediği biçimde
işletilmeye başlandı.
Bu süreçte çeşitli ülkelerin istihbaratçıları, bunların işbirlikçileri ve kullandıkları ajanlar ülkemizde
katliamlara giriştiler. 1977 yılındaki 1 Mayıs katliamı bu çabaların bir parçasıydı. Bu yıllarda Türkiye’de
birçok vatansever karşı karşıya geldi, birbirine kurşun sıktı.
Bugün Vatan Partisi içinde yer alan ülkücüler, emperyalizme karşı mücadele eden
vatanseverlerdir. Vatan Partisi, ülkücü yönetici ve üyeleriyle gurur duymaktadır. Türkiye’nin
emperyalizme karşı mücadelesinde milletin birliğinin sağlanmasında en önemli katkıyı sağlayanlardan
biri, vatansever ülkücülerdir. (devam edecek)

