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yapılacak çözümleme lik örgütleri, kültür
Yine bu eııtegrassanat örgütleri, ka
giderilmesine
yoncu politikanın bir lerle
yakınlaşma, dın örgütleri, gazeteci
diğer sonucu ta 74 dönük
ler, ticaret odaları ve
sonrası niifus nakille bizde de doğal ola
benzeri diğer toplum
riyle demokratik yaşa rak etkisini göstermiş
sal
kesimlerimizdeki
mımızdaki değişiklik tir. 15 Eylül'den sonra
örgütlerin önünde bu
ve bu değişikliğin so Ledra Palas'ta iki top
politikanın önümüzde
nucunda hızlı bir bi lum lideri buluşmak
ciddi ve büyük görev
anlaşılmıştır.
çimde Kıbrıslı kimliği üzere
mizin erozyona uğra Fakat böylesi bir or ler yüklediğinin bilinci
tılması, altının vurgu tamda, toplumda, fe- mizde olması gerekti
lanmasını ve çizilmesi derasyonadönük fede ğini vurgulamak iste
rim.
gereken bir nokta ola ral çözümün karşıtı gö
Federal çözüm bu
rak önümüzde durmak rüşler öne çıkarılmakta
bütün bir
tadır. Üçüncü Eroğlu MDD ve benzeri ırkçı aşamada
hükümetinin
progra ve faşist şoven yapı Kıbrıs’ın yaşayabilece
mında şimdiki durum daki örgütler federas ği barışçı politikalara
ihtiyacı vardır inanan
bir çözümdür, biçimin yonun Kıbrıs Türk topde formüle edilmiş ve lunıuna mezar olabile dayız. Her iki toplum
da
da
saııat-kültür
statükonun korunması ceğini söyleyebilecek
adamları ile örgütleri
ve statükonun bozul kadar belirli odakların
nin işlevi federal çö
maması için federal güdümünde pervasızca
giderken
bu
çözüme (davos süreci çıkışlar yapabilmekte züme
doğrultusunda
ile başlatılan federal dir. İşte federal cum amaç
olmalıdır. Ayrıca yeni
yönelirken,
çözüm)
gittiğimizin huriyete
kuşaklara ortak yurt
88 yılı içerisinde ger bütün bu unsurların ve
çekleştirdikleri
U3P öğelerin altının çizil sevgisini Türkler ve
Rumlar olarak aşıla
kurultayında da bu mesi uygulanması ve
statükonun bozulma buna dönük karşıt po mak, Kıbrıs yurtsever
ması için yine ku litikaların mutlak su liğinin kök salıp geli
şip güçlenmesini sağ
rultay-^kararları olarak rette üretilmesi ve iki
şimdiki durumun çö toplum arasındaki te lamak ana ilkesi olma
züm olduğu görüşünü maslarda sadece gö lıdır. Toplumların duy
pekiştirecek kurultay rüşmeciler veya görüş gu ve düşünce olarak
kararları
almışlardır. meci heyetler düzeyin birbirlerini daha yakın
Ve statükoyu
bize de değil, her türlü ör dan iyi biçimde tanı
çözüm olarak takdim gütsel temasın sağlan malarına olanak yara
tacak bir yakınlaşma
etmektedirler. Davos masından gocunulmakorkulmaması
'.demleri
mutlak
süreci ile gelişen Türk- ması,
surette alınmalı ve topYunaıı yakınlaşması ve çekince duyulmaması
1umlarm gerekliliğini
sorunlarının savaş yo gerekmektedir. Siyasal
luyla değil, görüşme partiler düzeyinde ol vurguluyoruz.”
sun
sendikalar,
genç
lerle, masa başındaki

