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Το κόμμα «Βατάν» (Μητέρα Πατρίδα) έχει ξεκινήσει μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία σε μεγάλες
πόλεις της Τουρκίας για την αποχώρηση της χώρας από το ΝΑΤΟ, αναφέρει η εφημερίδα Αϊντινλίκ 
σήμερα, 4 Ιουλίου .

Η εκστρατεία «Ας φύγουμε από το ΝΑΤΟ», που ξεκίνησε από ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, 
συγκέντρωσε το ενδιαφέρον  από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Η δράση υποστηρίχθηκε από τους 
πολίτες που προσέγγισαν τα τραπέζια για υπογραφές που είχαν στηθεί στις πλατείες της πόλης.

Μιλώντας στην εφημερίδα, οι επαρχιακοί ηγέτες του «Βατάν» στην Κωνσταντινούπολη, το 
Εσκισεχίρ και το Αϊντίν δήλωσαν ότι η υποστήριξη της εκστρατείας αντικατοπτρίζει τα αιτήματα 
του λαού. Ο Τσεμ Ντικμέν , πρόεδρος του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε:

«Ξεκινήσαμε την εκστρατεία μας για την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ σε όλη την Τουρκία. Θα 
αρχίσουμε να μεταφέρουμε αυτό το αίτημα στους πολίτες μας από τραπέζια υπογραφών σε 15 
συνοικίες της Κωνσταντινούπολης. Η απαίτηση να φύγουμε από το ΝΑΤΟ είναι η απαίτηση του 
τουρκικού λαού. Δεν έχει σημασία τι λένε οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ή οι πτέρυγες της 
αντιπολίτευσης. Το 90% του τουρκικού έθνους βλέπει πλέον το ΝΑΤΟ ως εχθρό. Η απαίτηση για 
αποχώρηση από το ΝΑΤΟ δεν είναι μόνο το πρόγραμμα του κόμματος Βατάν, αλλά και η απαίτηση 
του τουρκικού λαού».

Το ΝΑΤΟ, το οποίο προσπαθεί να επεκταθεί εις βάρος της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της 
Ουκρανίας, στην πραγματικότητα επεκτείνει τον δικό του τάφο, υποστηρίζει ο πολιτικός.

«Αν εξετάσουμε την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Τουρκία, θα δούμε ότι οι χώρες του 
ΝΑΤΟ δεν έχουν ενεργειακούς πόρους. Η ενέργεια βρίσκεται στους γείτονές μας. Ως εκ τούτου, το 
αίτημα της Τουρκίας να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ θα ανοίξει το δρόμο για καλές σχέσεις με τους 
γείτονές μας και θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε τις οικονομικές δυσκολίες στις οποίες 
βρισκόμαστε. Τις επόμενες ημέρες, το αίτημα για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ θα γίνει αίτημα της 
κυβέρνησής μας και αυτή η νίκη θα επιτευχθεί υπό την ηγεσία του κόμματος Βατάν. Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο ζητάμε δύναμη από το λαό μας. Όταν βγούμε στις πλατείες, θέλουμε όχι μόνο 
να υπογράψουν, αλλά και να αγωνιστούν για να φτάσει αυτό το αίτημα μέχρι τη νίκη», τόνισε ο 
Ντικμέν.

Το κόμμα «Βατάν», με επικεφαλής τον Ντόγκου Περίντσεκ , υποστηρίζει ενεργά την ένταξη 
της Τουρκίας στον ευρασιατικό χώρο, οικοδομώντας στενές σχέσεις με τη Ρωσία.


