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Türkiye’yi ABD bölüyor ve bu gerçeği saptamayanlar  
bölünme sürecine teslim olmuşlardır.. * 24 Ağustos 2012+ 

  
 

İşçi Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz: 
GAZİANTEP’TE PATLAYAN BOMBANIN ARKASINDA ABD’NİN OLDUĞU KANITLANDI! 

 

  

 

  

 
İşçi Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz, Gaziantep’te meydana gelen bölücü terör saldırısı ile ilgili 
Hürriyet gazetesinde çıkan haberi değerlendirdi. Yılmaz’ın açıklaması şöyle; 
 
Gaziantep’te 9 yurttaşımızın yaşamını yitirmesi ve 66 yurttaşımızın yaralanması ile sonuçlanan 
bombalama eyleminin arkasında ABD’nin olduğu ortaya çıkmıştır.  
 
Hürriyet gazetesinin bugünkü (24 Ağustos 2012) sürmanşet haberinde Washington’da  
27 Haziran’da yapılan gizli bir toplantıda Gaziantep’te, Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesiyle 
sonuçlanan bir bombalama eyleminin “öngörüldüğü” belirtilmektedir.  
 
SALDIRI PLANI ABD’den 
 
Savaş oyunu adı altında yapılan bu toplantı bir senaryo toplantısı değil planlama toplantısıdır. 
Türkiye’nin ABD planları dahilinde Suriye’ye sürülmesi için kamuoyunun ikna edilmesi ve bağlantılı 
olarak Türkiye’nin bölünme sürecinin derinleştirilmesi için bu bombalama eylemi taşeronlar 
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.  
 
Ortaya çıkan bu toplantıyla, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı  
Hüseyin Çelik’in olayın hemen ardından Suriye’yi hedef göstermesi daha da anlamlı hale gelmiştir.  
 
PLANLANAN SÜREÇ DEVAM EDİYOR 
 
Saldırının ardından yapılan ve Suriye’yi hedef gösteren açıklamalar ABD’de planlanan sürecin devam 
ettiğini göstermektedir. 11 Ağustos’ta Clinton - Davutoğlu görüşmesinde başlatılan “tampon bölge” 
girişimi Dün Ankara’da Türk Dışişleri yetkilileri ile ABD’li yetkililer arasında yapılan toplantıyla  
hız kazanmıştır.  
 
Gaziantep’te patlatılan bombanın, Türkiye’yi tampon bölge adı altında Suriye’ye müdahale için 
kamuoyunu ikna amaçlı olduğu ortaya çıkmıştır.  
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TEHLİKELİ ADIMLAR 
 
Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesi Suriye’nin bölünmesi ve aynı zamanda Türkiye’nin bölünmesidir. 
Tayyip - Gül iktidarının Suriye’ye karşı Türkiye’yi bir terör üssü haline getirmesi ve yasadışı olarak 
tampon bölge oluşturma girişimleri ABD’nin önlerine koyduğu plan dahilindedir.  
 
Gaziantep saldırısının ardından muhalefet partilerinden yapılan ve Suriye’yi hedef gösteren 
açıklamalar bu karanlık plana ortak olmak anlamını taşımaktadır.  
 
İKTİDAR ve MUHALEFET ÇIKMAZDA 
 
Patlayan bombalar, Şemdinli’den Hakkari’den gelen şehit haberleri AKP iktidarının Türkiye’yi içine 
soktuğu bataklığın sonuçlarıdır. Türkiye’deki terörün ve Suriye’ye karşı yürütülen düşmanca 
politikaların arkasında ABD vardır.  Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’nin açıklamaları ise ABD’nin  
Türkiye’ye dayattığı bölünme ve savaş politikalarının dışında değildir.  
 

 Erdoğan, Gül, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli;  
dördü de ABD’nin patronluğu altındaki sistemin kapanına kıstırılmışlardır.  

 
Türkiye’yi ABD bölüyor ve bu gerçeği saptamayanlar bölünme sürecine teslim olmuşlardır. 
Sistem, iktidarı ve muhalefetiyle çıkmazdadır; çözümsüzdür; ülkeyi felâkete sürüklemektedir.  
 
ACİL ÇÖZÜM 
 
Çözüm açık ve nettir: 
 

1. Suriye karşıtı terör kampları derhal kapatılmalıdır. Bu kamplarda barındırılan teröristler  

sınır edişi edilmelidir. 

2. İncirlik Üssü’ne el konulmalı. Terör faaliyetlerini yöneten merkez kapatılmalıdır.  

3. Teröre karşı etkili mücadele edebilmek için Silivri ve Hasdal Zindanları boşaltılmalıdır. 

4.  Türkiye bir an önce İran, Irak ve Suriye ile birleşerek bölüme sürecine ve teröre karşı  

ortak tedbirler geliştirmelidir. 

TÜRKİYE’NİN İHTİYACI : MİLLİ HÜKÜMET 
 
Bu çözümler Türkiye’yi içine sokulduğu bataklıktan kurtaracak adımlardır.  
Bu çözümün hayata geçirilmesinin birinci adımı Tayyip - Gül iktidarından kurtulmaktır.  
Ankara’yı bölünmenin ve komşulara düşmanlığın merkezi olmaktan çıkarmaktır.  
İşçi Partisi olarak bu çözümleri hayata geçirecek olan Milli Hükümet seçeneğini  
toplumun önüne koyuyoruz.  
 
Türkiye’nin öncülerini Türkiye’yi Milli Hükümete kavuşturacak mücadelede büyük çözümün örgütü 
olan İşçi Partisi’nde görev almaya çağırıyoruz. 
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