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                                    Yaşasın Birlikte Mücadelemiz 
 
Öncelikle tüm barışsever Kıbrıslıları buradan selamlayarak sözlerime başlamak 
istiyorum. 
Bugün burada ortak tarihimizi yeniden yazıyoruz. 
Yıllardır bu adadaki ezberleri yıkmak için yola çıktık. Çözümün anahtarı Maraş’ın iadesi, 
Mağusa limanı ve Orta Çağ kenti Mağusa Suriçi’nin UNESCO mirası olması dedik. 
Ardından 57 yıl sonra Mağusa Suriçi’ndeki Agios Xorinos kilisesinin tüm inanlar için 
açılmasını ortaya koyduk. 
Vazgeçmedik. Eğer Kıbrıs birleşecekse, bu Mağusa ile Derinya’dan geçer dedik. 
Derinya ile Mağusa’nın birleşmesini ve bölgenin çıkmaz sokak olmayacağını kafamıza 
koyduk. 
Tüm ötelemelere, askeri bahanelere, siyasi korkulara, faşistlerin çığırtkanlığına rağmen 
Mağusa ile Derinyayı birleştirdik. 
1974’den sonra Mağusa yolunu tekrardan açtık. 
Barışseverler ilerlemek istedikçe, çeşitli provokasyonlarla karşılaştık. Agios Memnon 
(Derinya) plajını ırkçı bir şekilde açma kararı verdiler. Boykot ettik! 
Bu ülkenin birleşmesine inancımız herşeyin üstünde olduğuna inandık. Yaptıklarımızı 
taviz olarak değil bu ülkenin geleceğinin barış içinde kurulması için bir fırsat olarak 
değerlendirdik. 
Bu mücadelede en büyük adımı ise AKEL’in kararlı duruşu ile atacağız. 
Aylar önce bu adanın siyasi tarihinde bir ilki gerçekleştirmek için yola çıktık. 
Tüm adada, Karpaz’dan Baf’a, Girne’den Limasol’a kadar herhangi bir sınır 
tanımaksızın ortak vatanımız için, ortak bir hedef için aylar önce yollara düştük. 
Gelecekte, federal çözümle birlikte beraberce yer alacağımız Avrupa Parlamentosuna 
şimdiden beraber ortak adaylar gösterip birlikte yer almak için daha ilk günden adadaki 
statükoyu sarsmaya başladık. 
Zamanın Kıbrıslıların aleyhine olduğunu bildiğimiz için, siyasi irademizi birlikte 
kullanmak için kapsamlı çözümü beklemedik. 
Tüm dünyaya Kıbrıslıların geleceğinin birliktelikten yana olduğunu kanıtlamak için çok 
önemli bir adım attık. 
Bu süreçte iki tarafın fanatik unsurlarına saldırılarına maruz kaldık. Milliyetçi-sağ fanatik 
unsurların beraberce ve benzer tavırlarla üstümüze nasıl geldiklerini gördük. Ama ortak 



mücadelemizle bu saldırıları gerilettik. Miliyetçi fanatizme karşı en iyi mücadelenin de 
ortak mücadeleden geçtiğini bir kez daha yaşayarak öğrendik. 
Adada tüm tarafların iliklerine kadar işlemiş olan statükodan bir tuğlayı daha beraber 
sökeceğiz. 
Bu akşam Derinya’da geçmişte iki toplumun birbirine kırdırıldığı bu acı coğrafya 
üzerinde şimdi iki toplum olarak el ele ortak vatan için ortak bir kampanyanın kapanış 
gecesini coşku içinde düzenliyoruz. 
Bu akşam size buradan 26 Mayıs gecesinin sonucunu ilan ediyorum. 
Biz kazandık. Alınacak oydan bağımsız olarak adanın yakın tarihinde hiç olmayanı, 
Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların bir seçim listesinde, birbirine oy vererek seçilmesini 
mümkün kıldığımız için kazandık. 
Haklıyız!.. 
Barışçıyız!.. 
Federalistiz!.. 
İnsanların kökenlerine, renklerine, cinslerine bakmadan, hiçbir ayırım gözetmeden hep 
beraber insanlık için çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız. 
Bu seçimde, barış kazanacak. 
İşbirliği ve yakınlaşma kazanacak. 
Kıbrıs kazanacak. 
Milliyetçi fanatizm ve şövenizm yenilecek. Ayrılıkçı politikalar kaybedecek. 
Yaşasın birlikte mücadelemiz... Yaşasın birleşik, federal Kıbrıs... 
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