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TBMM Başkanı Cindoruk'tan KKTC'ye tam destek:

'Kıbrıs'ta yeni bir Bosna-Hersek
yaratılmasına izin vermeyiz'
• TBMM Başkanı Hüsamettin
Cindoruk, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada,
"789 sayılı karar
gibi, tek yanlı kararlar ve Kıbrıs gerçeklerinden
uzak düşüncelerle
sonuç alınamayacağını,
bunların
Birleşmiş
Milletler'in pek çok kararı gibi kağıt üzerinde kalmaya mahkum olduğunu"
söyledi.

TBMM Başkanı Hüsamettin
Cindoruk,
beraberinde
sekiz
milletvekilinden oluşan parlamento
heyeti ile 10-13 Şubat tarihleri arasında
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hakkı
Atun'un resmi konuğu olarak Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.
TBMM Başkanı Cindoruk'un
başkanlığındaki parlamento heyetinde,
DYP Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu,
DYP Denizli Milletvekili Mehmet
Gözlükaya, DYP Nevşehir Milletvekili
Osman Seyfi Kaya, İçel Milletvekili Ali
Er, ANAP İzmir Milletvekili ilhan Kaya,
SHP Malatya Milletvekili Mustafa
Yılmaz, RP Bitlis Milletvekili Zeki
Ergezen ve CHP Bartın Milletvekili
Hasan Akyol yer aldı.
Kuzey Kıbrıs yöneticileri ve
halkı tarafından içten sevgi ve coşkuyla
karşılanan TBMM heyetimiz, Kuzey
Kıbrıs'taki şehidlikleri ziyaret ederek
çelenk koydu ve saygı duruşunda
bulundu.
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hakkı
Atun, Başbakan Derviş Eroğlu ve siyasi
parti genel başkanlarıyla resmi
görüşmelerde bulunan TBMM Başkanı
Cindoruk ve parlamento heyeti, Kıbrıs
Türk Birlikleri ve Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlıklarını ziyaret etti ve Lefkoşe,
Gime, Güzelyurt, Lefke ve Yeşilırmak
bölgelerinde incelemelerde bulundu.
12 Şubat günü
KKTC
Cumhuriyet Meclisi'nde bir konuşma
yapan TBMM Başkanı Hüsamettin
Cindoruk, "Tarihi bir gün yaşandığını,

bir Türk MeclisBaşkanı'nın bir kardeş
parlamentoda konuşmasının başlı
başına bir tarih olayı" olduğunu
belirterek, "Bağımsızlık kararının
alındığı bu kutsal çatı altında konuşmak
bana ayrı bir heyecan veriyor" dedi.
TBMM Başkanı Cindoruk,
Cumhuriyet Meclisi'nde büyük alkışlarla
karşılanan konuş masında daha sonra
şunları söyledi:
".. Kıbrıs Türk Halkı'nın güçlü
bir demokrasi geleneği ve sistemi olduğu
da bu Yüce Meclis'te ortaya
çıkmaktadır, insan hakları, laiklik bu
başarılı Cumhuriyetin bölünmez bir
parçasıdır. Meclisimiz bu temele dayalı
bir halk egemenliğinin büyük bir
güvencesidir, örneğidir, simgesidir.
Kıbrıs Türk Halkı 30 yıldan bu
yanaözgürlük, adaletve insan hakları
mücadelesi vermektedir. Huzur ve
güvenliğini canı ve kanı pahasına
sağlamış bulunan Kıbrıs Türkü, bugün
de haklannı, siyasi, hukuki ve ekonomik
alanlarda savunmaktadır. Kıbrıs Türk
Halkı, bu haklı mücadele sonucunda
kendi öz yönetimi altında huzur içinde
yaşamaktadır.
Kıbrıslı
Türk
kardeşlerimiz ve biz bundan ne kadar
gurur duysak yeridir.
Ziyaretimiz sırasında, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sosyal,
ekonomik alanlarda geçirdiği aşamaları
ve başarıları yerinde görmekten büyük
mutluluk duyduk, haz duyduk. Genç
bir devlet olmasına rağmen, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlam
bünyesi ve çoğulcu demokrasi anlayışı
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ile her türlü güçlüğü aşacağına şimdi
her zamankinden fazla inanıyoruz.
Demokrasi içinde elbette farklı görüşler
ve çok seslilik olacaktır. Kıbrıs'ta tanık
olduğumuz çoğulcu demokratik yapı,
bizleri mutlu etmiştir. Kıbrıs Türk
Halkının elde ettiği başarının temelinde,
inaç ve gönül birliği, milli dava etrafında
mantıklı bir kenetlenme yatmaktadır.
Kıbrıs Türk Halkı, Türk Milletinin
ayrılmaz bir bölümüdür. Kıbrıs
meselesi de, Türk Milletinin özünde
yaşayan, özgürlük, bağımsızlık, ulusal
egemenlik gibi değerlerin vazgeçilmez
bir parçasıdır. Kıbrıs Davası, bizim
için asla bir külfet değildir. Aksine, her
zaman gurur ve övünçle savunmakta
olduğumuz milli ve haklı bir davadır.
Milli davamız üzerinde, Türkiye'de
siyasi partilerimiz arasında tam bir
görüş birliği vardır. Bundan kimsenin
şüphesi olmasın.
Türk
Kamuoyu,
bugün
bölgemizde ırk ve din ayrılığından
dolayı çatışmalar ve Bosna - Hersekoe
Sırp zulmü devam ederken, Kıbrıs
Davasını her zamandan daha duyarlı
bir şekilde sahiplenmektedir.
İnsanlığın büyük umutlarla
beklediği yeni dünya düzeni beraberinde
karmaşık bir görüntü de getirmektedir.
İçinde bulunan bu belirsizlik ortamında
Türkiye, her zaman olduğu gibi, Avrupa
- Avrasya ekseninde ve bölgesinde
barış ve istikrarın unsurudur. Nitekim
Türkiye'nin kararlılığı sonucunda
Kıbrıs'ımızda da 1974 yılında barış
ve huzur gelmiştir. Türk tarafı her

