Pakistan Heyetinden
Türkiye'ye Teşekkür

Kosova Dışişleri
Bakanından Ziyaret
j/ösova'nın büyük bir mücadele sonucu bağımA sizliğim elde ettiğini belirten Başkan Şahin,
"Yeni bir devlet. Zorlukları olacaktır. Gayretle
bütün bu sıkıntıların zaman içinde aşılacağını
düşünüyorum" dedi.
Kosova Dışişleri Bakanı İskender Hüseyni, TBMM Başkanı
Mehmet Ali Şahin'i ziyaret etti. 28 Ağustos'taki ziyarette
konuşan Başkan Şahin, Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle 500 yıllık
ortak tarih ve kültürü paylaştığını, bu ülkelerle sıcak ilişkilere
sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin Kosova'nın bağımsızlık
sürecini çok yakından izlediğini, bu ülkenin barış ve refahı için
elinden gelen desteği verdiğini söyledi. İki ülke parlamentoları
arasındaki sıcak ilişkilere ve gerçekleşen ziyaretlere değinen

Türkiye'nin, Pakistan'ın terör ile ilgili aldığı tüm
I önlemleri desteklediğini vurgulayan Pakdil,
Türkiye'nin Keşmir meselesinin barışçı yollardan
çözülmesini istediğini söyledi.

Şahin, bunun Türkiye ve TBMM'nin Kosova'ya verdiği desteğin
somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Hüseyni ise Türkiye'nin Kosova'nın bağımsızlığını ilk tanıyan
ülkelerden biri olduğunu belirterek, verilen destek için teşekkür
etti. Şimdiye değin Kosova'yı 62 ülkenin tanıdığını vurgulayan

Pakistan Ulusal Meclisi Keşmir Özel Komisyonu Başkanı Mevla-

Hüseyni, bunun artmasının ülkesi için hayati derecede önemli

na Fazl-ur Rahman ve beraberindeki heyet, 14 Ekim'de TBMM

olduğunu kaydetti. İskender Hüseyni, Kosova'yı tanıyan ülke

Başkanvekili Nevzat Pakdil'i ziyaret etti.

sayısının artması için Türkiye'nin nüfuzunu kullanmasını istedi.

Pakdil, Pakistan ile Türkiye'nin geçmişten gelen bir dostluğa
dayanan iki ülke olduğunu ve Keşmir'e ait özel bir komisyonu

Hüseyni, bunun özellikle İKÖ ve Arap Birliği üyesi ülkeler
üzerinde yoğunlaştırılmasını talep etti.

görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Ülkeler arasındaki
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geldiğini belirterek, "Yeni bir devlet. Zorlukları olacaktır. Gay

lerinin artırılabileceğini, Cumhurbaşkanları arasında yapılan

retle bütün bu sıkıntıların zaman içinde aşılacağım düşünüyo-
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istikrarının Türkiye için önemli olduğunu belirtti.
İyi ilişkilerin, özellikle ekonomiye de yansımasını arzu ettik
lerini belirten Pakdil, "İki ülke arasındaki ticaret hacmini ileri
noktalara taşımalıyız. Nüfuslarımızla ticaret hacmimiz orantılı
değiT'dedi. Pakdil, iki ülke arasındaki ulaşım ağının genişle
tilmesinin ve ziyaretlerin artırılmasının, ekonomik ilişkilere
önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Türkiye'nin, Pakistan'ın
terör ile ilgili aldığı tüm önlemleri desteklediğini vurgulayan
Pakdil, Türkiye'nin Keşmir meselesinin barışçı yollardan çözül
mesini istediğini sözlerine ekledi.
Pakistan Heyeti Başkanı Mevlana Fazl-ur Rahman'da TBMM'deki
temaslarında çok iyi karşılandıklarını, bundan mutluluk duy
duklarını söyledi. Pakistan'daki depremde yardıma ilk olarak
Türkiye'nin koştuğunu belirten Rahman, bunun için teşekkür
etmek istediğini söyledi. Rahman, iki ülke arasındaki ilişkilerin
daha fazla gelişmesini arzuladıklarını ifade etti.

