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Đtalya
hükümetinin daveti üzerine Roma’da temaslarda bulunan terör örgütü PKK ile bağlantılı Suriyeli Kürtlerin Demokratik
Birlik Partisi (PYD) lideri Salih Müslim, Hürriyet’e "Türkiye’nin güney sınırında Kürt devleti kuruluyor" endişeleriyle
ilgili yaptığı açıklamada “Bizim bir Kürt devleti kurma projemiz yok. Bu tür söylemlerin tek amacı olabilir, o da
bölgedeki Kürtlerle, Arapları birbirine düşürmek” dedi.

PYD lideri Salih Müslim: Kürt devleti kurma projemiz yok

TEL Abyad’ı IŞĐD’in elinden alan ve Rakka’ya doğru ilerlediği belirtilen PYD’nin Türkiye-Suriye hududunda bir Kürt koridoru kurup
Kürt Devleti'nin temelini atacağı yorumlarına yanıt PYD’nin lideri Salih Müslim’den geldi. Hürriyet’e konuşan Salih Müslim, “Bir
Kürt Devleti kurma projemiz yok” dedi. IŞĐD’in Türkiye-Suriye hudut hattında akılalmaz vahşiliklere imza attığını söyleyen
Müslim, “PYD’nin Tel Abyad’ı almasından sonra Ankara’da, Türkiye’nin güney sınırlarında Kürt Devleti kuruluyor endişesi arttı. Bu
endişeyi nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna şu yanıtı verdi:

"AMAÇ KÜRT-ARAP DÜŞMANLIĞI"
“Hemen şunu söyleyeyim ki, bizim bir Kürt devleti kurma projemiz yok. Ancak Allah, Suriye’de Kürtleri Türkiye sınırına
yerleştirmiş. O coğrafyada Kürtler de yaşıyor. Ne yapalım, Türk devleti rahatsız oluyor diye topraklarımızı, vatanımızı terk mi
edelim? Türk basınında ‘PYD’nin, IŞĐD’den tehlikeli olduğu, hedefinin Kürt devleti kurmak’ olduğuna dair bazı haberleri ben de
okudum. Bunlar çok ayıp, asılsız şeyler. Bizim derdimiz kendimizi, halkımızı IŞĐD vahşetine karşı korumak. Bu tür söylemlerin tek
bir amacı olabilir, o da bölgede özellikle Kürtlerle, Arapları birbirine düşürmek. O topraklar, Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin,
değişik halk gruplarının kardeşçe yaşayacağı yerlerdir. Bu nedenle Ankara’nın değişik, kasıtlı söylemler nedeniyle endişe
duymasına gerek yoktur. Bakın biz o toprakları aldık, Türkiye’ye Tel Abyad’dan giden insanlar yeniden evlerine, yurtlarına
dönüyorlar. Bunun neresi kötü?”

"GÖRÜŞEMEMEK EKSĐKLĐK"
Koalisyon güçleri bölgede özellikle IŞĐD’e karşı en güvenilir kesim olarak kendilerini gördüğü için PYD’ye destek verdiğini
yineleyen Salih Müslim, Avrupa’nın da kendilerine güven duyduğunu ifade etti. Resmi davetli olarak heyetiyle birlikte Đtalya’da
olduğunu belirten Müslim, “Türkiye Dışişleri Müsteşarı da Đtalya’da. Kendisiyle bir görüşmeniz veya görüşme talebiniz oldu mu”
sorusunu da şöyle cevapladı:

“Hayır görüşmemiz olmadı. Türkiye tarafından da bir görüşme talebi gelmedi. Ben görüşme olmamasını büyük bir eksiklik olarak
görüyorum. Biz her zaman her şeyi görüşmeye hazırız. Türk tarafı bizimle görüşmek istediği takdirde biz buna hazırız.”

PKK’nın Suriye kolu PYD, Fransa’dan sonra Đtalya’ya da siyasi çıkarma yaptı.

PYD Eşbaşkanı Salih Muslim, Kobanê Kantonu Yürütme Meclisi Başkanı Enver Muslim ve PYD’nin silahlı kadın kolu YPJ’nin
Komutanı Nesrin Abdullah Đtalya Parlamentosu’nda önceki gün düzenlenen basın toplantısına katıldı. Şubat ayında Fransa
Cumhurbaşkanı François Hollande ile Elysse Sarayı’nda görüşen heyetin içinde de yer alan Nesrin Abdullah, Paris’te olduğu gibi
dün de Đtalya Parlamentosu’nda üniformasıyla yerini aldı.

YPJ’nin kadın komutanı Đtalya Parlamentosu’nda...

YPJ komutanı, Đtalyan Parlamentosu’ndaki konuşmasında Arap ve Türkmenlerin bölgeden çıkartılarak yerlerine Kürtlerin
yerleştirildiği iddialarını yalanladı. Kürt haber sitelerine göre Abdullah, “Bölgeyi işgal etme, orada yaşayan halkları yerlerinden
çıkartma gibi bir amacımız yok. Halka geri dönmeleri yönünde zaten çağrı yapıldı, büyük bir çoğunluğu döndü ve hala da dönmeye
devam ediyorlar. Halkın günlük yaşam ihtiyaçları karşılanıyor” dedi. Basın toplantısına PYD heyetinin yanısıra Đtalyan
Parlamentosu Dışişleri komisyonu üyesi ve Sol Ekoloji ve Özgürlük Partisi (SEL) milletvekili Erasmo Palazzotto, AP milletvekili
Curzio Maltese ve Un Punto Per adlı STK’nın başkanı Martina Pignatti katıldı.

Hürriyet http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?DocID=29361466
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