“KKTC, federal
devletin Kıbnslı Türk
kanadı olarak kuruldu"
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“Zaman çözümün
aleyhine çalışıyor”
Talat, zamanın, Kıb ns'ta bir
çözü mün aleyhine çalıştığım
kaydederek, Kıb ns sorununun
bir an önce çözü mlenmesi
gerektiğini vurguladı; bunu
ilgili taraflara ve uluslararası
topluma duyurduklarını
belirtti.
8 Temm u z Antlaşması 'nin
temel hedefinin de, Kıb ns
sorununa en kısa sürede bir
çözü m bulunması olduğunu
kaydeden Cumhurbaşkanı

Talat, o günden beri ilerleme
sağlanamadığına, tek bir
çalışma grubu veya teknik
komite kurulamadığına işaret
etti.
Cumhurbaşkanı Mehmet A li
Talat, bu kilitlenmeyi kırmak
amacıyla Kıb ns Rum
Yönetim i Lideri Tasos
Papadopulos’a pek çok kez
çağnda bulunup, kapsamlı
görüşmeler için kendisiyle bir
araya gelm eye çalıştığını, 5
E ylü l’de bunun
gerçekleştiğini, kısa sürede
bütünlüklü bir çözü me
ulaşabilmek amacıyla, tam
teşekküllü müzakerelerin
başlamasını ve bunu sağlamak
için de hızlandırılmış bir
hazırlık süreci önerisini
masaya koyduğunu anlattı.

“Rum retçiliğinin

altında uluslararası
toplumun hataları var”
Talat, 5 ayn çalışma
grubunun iki-iki buçuk aylık
bir süreyle çalışmasını ve
ardından tam teşekküllü
müzakerelere başlanıp, 2008
sonuna dek b ir çözü me
ulaşılmasını önerdiğini
hatırlatarak, Papadopulos’un
bu önerisini reddettiğini, bu
retçiliğin altında uluslararası
toplumun hataları
bulunduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Talat,
“Papadopulos, Avru pa
B irü ği’ne tek taraflı olarak
üye yapılmaları nedeniyle
elde ettiği avantajları
Kıb ns lı Türkleri silmek,
istediklerini b ize empoze
etmek amacıyla kullanıyor”
dedi.
B M G enel Sekreteri Ban

Devamı 6. sayfada
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Cumhurbaşkanı Talat, Kıb ns
Tü rk Federe M eclis i’nin, 15
Kasım 1983’te K K T C ’yi Uan
ederken, bu oluşumu,
gelecekte kurulacak iki
kesimli, siyasi eşitliğe dayalı
yeni federal ortaklık devletinin
Kıb ns lı Türk kanadı olarak
öngördüğünü hatırlattı.
K K T C ’nin, adada siyasal
eşitliğin ve kurucu devletlerin
eşit statülerinin gü venceye
alınacağı yeni bir ortaklık
devletine hazırlanmak
amacıyla gündeme getirildiğini
belirten Talat, “B iz, 15 Kasım
1983 tarihinde ilan edilmiş buhedeflere sadakat göstererek
barışı ve çözümü
gerçekleştirmek için kendi
ü zerimize düşeni yapıyor,
B irleşmiş M illetler G enel
Sekreteri’nin iyi niyet misyonu
çerçevesinde Kıb ns sorununa
kapsamlı bir çözü m bulunması
hedefine b ağlılığım ızı bütün
samimiyetimizle
sürdürüyoruz" d iye konuştu.

