TBMMDE DIŞ İLİŞKİLER
Libya Genel Halk Kongresi Başkan Yardımcısı Salmaa Rashed ülkemizi ziyaret etti.

Libya destek istiyor
parlamentolarımız daha güçlü bir bi
çimde halklarımızın refahına yansıta
caktır" dedi. Kıbrıs Barış Harekatı sı
rasında Libya'nın Türkiye'ye gösterdiği
yakınlığın Türk insanı tarafından unutulmadığını da dile getiren Sabri Yavuz,
Libya'nın içinde bulunduğu sorunları
aşması konusunda Türkiye'nin bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da
yardımcı olmaya devam edeceğini
belirtti.

Libya Genel Halk Kongresi Kadın İşlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Salmaa
Rashed, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk tarafından da kabul edildi.

Libya Genel Halk Kongresi Baş
kan Yardımcısı Salmaa Rashed, ülke
sine 3 yıldır haksız yere ambargo uy
gulandığını kaydederek Türkiye'nin
desteğini istedi.
Libya Genel Halk Kongresi Ka
dın İşlerinden Sorumlu Başkan Yar
dımcısı Salmaa Rashed, TBMM Baş
kan Vekili Vefa Tanır'ın resmi davetlisi
olarak 23-28 Ocak tarihleri arasında
Türkiye'yi ziyaret etti. Konuk Başkan
Yardımcısı TBMM'de ilk ziyaretini Başkanvekili Vefa Tanır'a yaptı. Tanır,
iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiril
mesi için parlamentolara büyük görev
düştüğünü kaydederek Rashed'i Tür
kiye'de görmekten duyduğu mem
nuniyeti dile getirdi.

ihtiyaç duyduklarını vurgulayan
Rashed, "Türkiye'nin Libya'ya karşı
tutumuna teşekkürediyor, bu sorunun
çözümü için destek bekliyoruz" dedi.
Tanırdan sonra TBMM Baş
kanı Hüsamettin Cindoruk tarafından
kabul edilen Salma Rashed, "Türkiye
Cumhuriyeti topraklarında bulunmak
tan çok mutlu olduğumu ifade etmek
istiyorum. Türk halkına, Libya halkının
sevgi ve selamlarını getirdim. Libya
ile Türkiye arasındaki kültürel ve diğer
alanlardaki münasebetlerimizi geliştir
mek arzusundayız" diye konuştu.

TBMM Başkanı Hüsamettin
Cindoruk da kardeş Libya Cumhuriyeti'nin Meclis Başkanvekilini Türkiye'
de görmekten mutlu olduklarını belir
terek, Libya ile tarihin derinliklerinden
Libya Genel Halk Kongresi Baş
gelen bir dostluğa sahip olduklarını
kan Yardımcısı Salmaa Rashed de
bildirdi.
Türkiye ile Libya'nın ortak bir tarihe
sahip olduklarını belirterek, ikili ilişkileri
Salmaa Rashed başkan
geliştirmek için bütün imkanları kulla
lığındaki Libya heyeti TBMM insan
nacaklarını ifade etti. Libya'nın 3 yıldır
Hakları Komisyonu'nu da ziyaret
bir ambargo ile karşı karşıya bulun
ederek Başkan Sabri Yavuz'la görüştü.
duğuna işaret eden Rashed, bütün
Türkiye ile Libya arasındaki uzun
dünyanın karşı çıkmasına karşın bunun
geçmişe dayalı ortak kültürün her iki
devam ettiğini söyledi. Ambargonun
halkı da birbirine yaklaştırdığını bildiren
kald ı rı Imas ı için Türkiye' nin desteğine Yavuz, 'Varolan bu güçlü sevgi bağını

Libya Genel Halk Kongresi
Kadın İşlerinden Sorumlu Başkan
Yardımcısı Salmaa Rashed de, her
iki ülke arasında varolan ilişkilerin
parlamentolar arasındaki bu tür ziya
retlerle daha da gelişeceğini belirterek
"Bizler ilişkileri geliştirmek için daha
çok çaba harcamalıyız. Çünkü biz
ortak bir kültüre ve zihniyete sahibiz"
dedi. Libya'nın uzunca bir süredir,
hukuksal bir sorunun siyasi birsoruna
çevrilmesinden dolayı ambargo sıkın
tısı yaşadığını anlatan Rashed,
Lockerbee uçak kazasını kastederek
"Küçük bir şüphe üzerine Libya halkı
cezalandırılmaktadır. Hangi adalete
dayanılarak?" diye sordu. Kendilerini
önce Arap daha sonra Müslüman
olarak gördüklerini söyleyen Salmaa
Rashed "Libya'da dinin siyasete alet
edilmesine müsaade edilmemiştir,
edilmeyecektir" diye konuştu. Amerika'
nın gerçek düşman olarak İslamı
gördüğünü belirten ve bu doğrulta Bos
na'da yaşananları Avrupa'dan İslamın
tasfiyesi olarak niteleyen Rashed, 'Tür
kiye'nin Avrupa Birliğine katılamaması
İslam olmasındandır" dedi.
Daha sonra Başbakan Tansu
Çiller tarafından da kabul edilen Salma
Rashed, Sanayi ve Ticaret Bakanı
Mehmet Dönen, RP Genel Sekreteri
Oğuzhan Asiltürk ve PAB Türk Grubu
Başkan Yardımcısı İmren Aykut'u
da ziyaret ederek görüşmelerde bu
lundu.
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