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Türkiye, bu gün hemen tüm komşularıyla; Irak, İran, Suriye, Rusya, Ermenistan, Yunanistan ile
bunların dışında Arap ülkeleri,İsrail, AB ve ABD ile de sürekli sorunlu bir dış politika
izlemektedir.

Neredeyse “kavga” içinde olmadığı ülke yok gibidir. Bu durum sürdürülebilir değildir. Türkiye’nin
dış politikasını etkileyen komşularıyla sürekli gerilim içinde tutan konuların başında Kürt sorunu
gelmektedir.

Geçmişte Irak politikasını belirleyen Kürt karşıtlığının, anlamsız “kırmızı çizgilerin” bu gün
aşılması, Güney Kürdistan hükümeti ile dostane ilişkiler geliştirilmesi hem Kürtleri sevindirmiş
hem de Türkiye’ye ciddi ekonomik kazançlar sağlamıştır.

Türkiye Güneydeki Kürtlerle geliştirdiği olumlu ilişkileri, Suriye’de, İran’da yaşayan Kürtlerle de
sürdürmelidir.

Komşu Irak’ta taşların yerine oturmaması, Sünni ve Şii Arap kesimi arasında süregelen şiddet
olayları, ardından Suriye’deki iç savaş, bölgede radikal terör gruplarının, El Kaide’nin ve onun
bir türevi olan IŞİD’in güç kazanıp hem bu ülkeler, hem de genel olarak bölge ve dünya
ölçeğinde ciddi bir soruna dönüşmesine yol açtı.

IŞİD son dönemde saldırılarını yoğun biçimde Kürt bölgelerine yöneltti, Kürt halkı bakımından
yeni trajedilere, göçe ve katliamlara yol açtı.

Bölge ülkeleri arasındaki rekabetten yararlanan, belli dış desteklerle büyüyen bu örgüt şu anda
küçümsenmeyecek genişlikte bir alanı kontrol etmektedir. Akıl almaz barbarca yöntemlere
başvuran IŞİD, sözde İslam adına hareket ediyor ve böylece en başta da İslam’ın prestijini
sarsıyor, zararını en çok İslam dünyasına veriyor.

IŞİD’in etkisiz kılınması bugün bölge ülkeleri ve tüm dünya için hayati bir önem kazanmıştır.
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Bunun için sorumluca bir tutuma ve ciddi bir işbirliğine ihtiyaç vardır.

Irak ve Suriye’ye barışın ve istikrarın gelmesi, Filistin ve Kıbrıs sorunu gibi bölgedeki diğer
önemli sorunların çözümü için Birleşmiş Milletler Örgütü üstüne düşeni yapmalı ve
dünyamızdaki büyük ve etkili güçler sorumlu davranmalıdırlar.

Biz Hak ve Özgürlükler Partisi olarak; ulusların kendi kaderlerini belirleme hakkını tereddütsüz
savunuyoruz.

Ulusal ve bölgesel sorunların çözümünde kuvvet kullanmama, silahlanma yarışının
durdurulması, kaynakların eşitlikçi ve barışçı bir dünyanın kuruluşuna harcanması için etkin bir
politika yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz.

Hak ve Özgürlükler Partisi, komşu ülkelerle barış içinde yaşamaktan ve var olan sorunların
barış içinde, görüşmelerle yoluyla çözümünden yanadır.

SURİYE’DE İÇ SAVAŞ VE BATI

KÜRDİSTAN.

Suriye’de 4 yıldır devam eden iç savaş bu ülkede yaşayan tüm halklar açısından tam bir drama
dönüşmüş durumdadır.
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Statükonun korunması ve toplumun talebi olan demokratik değişimin önünün kesilmesi, kirli,
kanlı iktidarın korunması için direnen BAAS yönetimi ülkesini yıkıma sürükledi. Yakılan, yıkılan
kentler, yüz binlerce ölü ve yaralı, milyonlarca mülteci üreten bu iç savaş nedeniyle Suriye kan
içindedir.

Bölge devletleri ve emperyalist
güçler kendi “teröristleri” ile bu kanlı sürece dahil olmuş durumdadır.

Biz Hak-PAR olarak iç savaşın bir an önce son bulması için Birleşmiş Milletler’in harekete
geçmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Suriye’de serbest seçimler yoluyla merkezi yönetim kurulmalı,Sünni Arapların, Nusayrilerin,
Kürtlerin ve Dürzi’lerin çoğunluk oluşturdukları bölgelerde özerk yönetimler oluşturulmalıdır.

Biz, demokratik ve federal bir Suriye den yanayız.

Batı Kürdistan’da yaşayan ve kendi toprakların savunan Kürt kardeşlerimizle dayanışma içinde
olmaya devam edeceğiz. Farklı Kürt grupları arasındaki sorunların Duhok mutabakatı esasa
alınarak çözüme kavuşturulma çabalarını destekleyeceğiz
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