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  Saadet Partisi resmi internet sitesinde:  

  

  Milli Çözüm Dergisi ve yaptığı faaliyetlerle hiçbir alakalarının olmadığını bildirdi. Yapılan
açıklamada, &quot;Milli Çözüm Dergisi'nde yayınlanan görüşler ile bunlar tarafından
yapılmakta olan faaliyetlerin, teşkilatlarımızla hiçbir alakası bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur&quot; denildi.   

          

  •1-     Bu açıklama tamamen doğrudur ve gerçeği yansıtmaktadır.  

  

  •2-     Evet, Milli Çözüm Dergisi'nin Saadet Partisi'yle ve Partinin resmi yetkili ve
ilgilileriyle hiçbir organik bağlantısı bulunmamaktadır.   

  

  •3-     Bu güne kadar ne ilanen ne de manen, Milli Çözüm'ün Saadet Partisi'nin bir
organı veya uzantısı olduğuna dair herhangi bir iddiamıza da zaten rastlanmamıştır.
 

  

  •4-     Yayınlarımız, yazılarımız ve konuşmalarımız bizim şahsi kanaatlerimizdir. Hiçbir
şekilde, Saadet Partisi'ni bağlamamaktadır.   

  

  •5-     Milli Çözüm ekibi; İnancımızın ve insanlığın mutlak yararına olduğuna
inandığımız ve başından beri haklı ve hayırlı çizgisinden kopmadığından dolayı sahip
çıktığımız Milli Görüş Hareketi'ni savunmayı ve Onun şahsi manevisine sadık kalmayı
vicdani bir sorumluluk saymaktadır; bu milli ve manevi hizmetten dolayı da şeref
duymaktadır.   

  

  •6-     Bütün insanlar yaratılışta eşitimiz, bütün Müslümanlar dinde kardeşimiz olduğu
gibi, bütün Milli Görüşçülerle de bu onurlu ve olumlu mücadelenin erleri olarak elbette
samimi bir gönül birliğimiz vardır. Bizim Partiyi asla bağlamayan şahsi kanaat ve
icraatlarımızı yanlış ve zararlı bulup bize tavır alanlara da -kasıtlı olmamak ve iftira
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atmamak kaydıyla- hakkımız helaldir.   

  

  •7-     SP Genel Merkezinin böyle bir açıklama yapmaya neden gerek duyduğu,
kimlerin kimleri ve niçin doldurduğu, kırk yıldır kitaplarımızla, yazılarımızla,
konuşmalarımız ve yaşamımızla bu davaya yararlı mı, zararlı mı olduğumuz izan ve insaf
ehlince malum bulunmasına rağmen, kimlerin ve neden bizden kuşku duyup korktuğu
konusu, şimdilik ayarı bozulmamış vicdanlara bırakılmıştır.   

  

  •8-     Umarız yakında hakikat güneşi doğunca ve acı gerçekler ortaya çıkınca daha iyi
anlaşılmak üzere, kanıtlı belgeler ve bilgilerle hazırladığımız &quot;Milli Görüş'ün
Marazlıları&quot; kitabımız, mümin gönülleri rahatlandıracaktır.   

  

  •9-     Değişmez ilahi kuraldır ve ümit kaynağımızdır:  

  

  Ameller niyetlerle tartılacaktır. İlahi adalet asla yanıltılamayacak ve yanlış
yapmayacaktır.   

  

  •10-  Parti amaç değil araçtır. Dinimiz, Devletimiz, Milletimiz, bölgemiz, Cumhuriyetimiz,
özgürlük ve bağımsızlık sigortamız olan şanlı askerimiz ve topyekun tüm İslam ve
insanlık alemi üzerinde böylesine sinsi ve tehlikeli Siyonist saldırıların yoğunlaştığı bir
ortamda, artık sağ-sol, ilerici-gerici, dinci-devrimci gibi suni kayırımları bırakıp, Millici mi,
işbirlikçi mi? ayırımını yapmak ve safımızı buna göre saptamak durumundayken, böylesi
basit hesaplarla kendimizi harcamaktan özellikle sakınmalı ve her türlü hıyanet ve
nefsaniyetten Allah'a sığınmalıdır.   

  

  Kamuoyuna Saygılarımızla  

  

  MİLLİ ÇÖZÜM   
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