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ANASTASİYADİSVE AKINCI
İMZAYI ATACAKLARDIR
Kıbrıs görüşmelerinin ilelebet bir oyun
olarak devam etmesini
isteyen çok Kıbrıslı var.
Ancak bu isteklerinin
gerçekleşmesi mümkün değildir.
Anastasiyadis’in Cenevre’ye gitmemek
için, öne sürdüğü koşullar, DIŞ DİNAMİKLERİN devreye girmesiyle dikkate bile alınmadı.
BM Genel Sekreteri,
BMin elindeki, Kıbrıstan
tüm askerlerini geri
çekme kartını ANASTASİYADİS’e gösterir
göstermez, Kıbrıs Rum
tarafı, Cenevre’ye gitmek zorunda olduğunu
kabullendi.
Küçük
ülkelerin,
Amerika’nın bölgesel
politikalarına kolay kolay direnme şansı olmuyor.
Eide, son Krizde, Türk
tarafının haklı olduğunu
söylerken, kapalı kapılar ardında Anstasiyadis’e, Temmuz ayında,
muhtemel gaz araması
sırasında, Türkiye ile sıcak bir çatışma içerisinde olacağı mesajını
da NET OLARAK verdi.
Bu iki Kırmızı kart
uyarısı, Anastasiyadis’i
çaresiz bırakıp, Newyork’a götürdü.
Her iki liderin Haziran
ayının ikinci yarısında,
5’Lİ KONFERANSI KABUL ETMESİ, yolun sonunun da görüldüğünün işaretidir.
Artık, Kıbrıslıların
KENDİ ARALARINDA
GÖRÜŞME süreci BİTMİŞTİR.
Çözülemeyen, uzlaşılamayan sorunlar, bir
paket halinde, BM ve
GARANTÖR ÜLKELERİN de katkısıyla çözülecektir.
Özellikle GARANTİ
konusu ve adada kalacak asker sayısı ile süresi de , DIŞ DİNAMİKLERİN BASKISI ve UZLAŞMASIYLA çözülecektir.
Politikada, her şey
açıkta konuşulmaz.
Yola gelmek istemeyen, risk üstlenmek istemeyen liderleri, GEREKTİğİNDE yola getirecek güç, arandığında,
KESİNLİKLE BULUNABİLİR.
Bu sürecin çözümle
başarılması yolunda
ilerlemede, AKEL Genel
Sekreteri Andros Kipriyanu’yu da unutmamamız gerekmektedir.

Rum toplumu içerisindeki HAYIR CEPHESİ ile birebir mücadele
ederek, ANASTASİYADİS’i çözüm yolunda
ilerlemesi için cesaretlendiren ANDROS, tarihi bir rol oynamaktadır.
2004 referandum sürecinde AKEL’in Genel
Sekreteri olan Hristofyas da kararlı bir duruş
sergileyebilseydi, Kıbrıs
Sorunu çoktan tarihin
çöplüğündeki yerini almış olurdu.
Anastasiyadis
ve
Akıncı, Haziran ayının
ikinci yarısında Cenevre’de, oyunun son perdesinde kendilerine verilen rolü oynayacaklardır.
Bu oyunda senaristler, Başta Amerika olmak üzere, İngiltere,
Türkiye ve Yunanistan
olacaktır.
Amerika , AB’nin de
desteğiyle, Orta-Doğu
ve Doğu Akdeniz’deki
kontrolü sağlamada,
Türkiye ve Yunanistan’a daha fazla pay vererek, Kıbrıs Sorununu
çözecektir.
Bu yeni ayar planından Kıbrıs Türklerinin
kaçışı mümkün değildir.
Çünkü masada Türklerin son sözünü söyleme kudreti Türkiye’nin
elindedir.
Anastasiyadis’e gelince:
BM nin, adada bulunan BM Barış Gücü askerlerini adadan çekme
tehdit’i karşısında, Rum
toplumunu Türkiye askeri ile karşı karşıya bırakacak bir politikadan
kaçınabilecek
bir
gücü yoktur.
Gücü olmayan politikacılar ise, büyük devletlerin dayatmalarını
kabullenmekten başka
hiçbir şey yapamazlar.
Akıncı ve Anastasiyadis, artık yolun sonuna gelmişlerdir.
Cenevre’de ya imzayı atacak sürecin ilerlemesini kabul ederek
tarihe geçerler veya
saçmalıklara devam
ederek, Kıbrıs’ı Temmuz ayında SICAK bir
çatışma ortamının içerisine sürüklerler.
Liderlerin bu iki alternatifin dışında bir
şansı yoktur. Bu alternatiflerden, birincisinin
gerçekleşmesi politikası DIŞ BASKIYLA egemen olacaktır.

www.havadiskibris.com

Giving Pledge’de
bir Kıbrıslı: Stelios
Haji-Ioannou
Giving Pledge 14 yeni
hayırsever ve hayırsever
çifti listesine dahil etti.
Uluslararası bir topluluk
olan Giving Pledge, dünyanın en zengin kişilerinin
servetlerinin büyük bir kısmını hayırsever işler için
bağışlamayı kabul eden, 21
ülkeden 168 üyesi bulunuyor.
Bu yılki listede bir Kıbrıslı
olan, Sir Stelios Haji-Ioannou’nun bulunması dikkat
çekti.
Sir Stelios Haji-Ioannou,
1967’de Atina’da Yunanistan’da doğdu. 1995 yılında,
henüz 28 yaşındayken
Easyjet Havayolu şirketini
kurdu. Londra genel merkezli Easy-jet, Avrupa’nın
en düşük ücretli uçuşları
olan havayolu şirketi olarak
biliniyor.
Londra Borsa’sındaki ilk
100 şirket arasında bulunan
Easyjet’in hisselerinin üçte
biri Stelios Haji-Ioannou ve
ailesine aittir.
Stelios, zamanının üçte
birini ve gelirinin belli bir
kısmını bağışladığı Stelios
Hayırsever Vakfı’nı kurdu.
Vakıf, her yıl, kendisinin
ve ailesinin yaşadığı ülkelerde Birleşik Krallık, Yunanistan, ailesinin doğum
yeri olan Kıbrıs’ta ve kendisinin şu anda yaşadığı
Monako’da çeşitli yardımlar
ve bağışlar yapıyor.
30 Mayıs, 2017 tarihinde
yapılan açıklamada listeye yeni katılan 14 kişi şöyle;
1. Leonard H. Ainsworth –
Avustralya
2. Mohammed Dewji –
Tanzanya
3. Dagmar Dolby – ABD
4. DONG Fangjun – Çin
Halk Cumhuriyeti
5. Anne Grete Eidsvig
and Kjell Inge Røkke – Norveç
6. Sir Stelios Haji-Ioannou
– Monako, Kıbrıs
7. Nick and Leslie Hanauer – ABD
8. Iza and Samo Login –
Slovenya
9. Dean and Marianne
Metropoulos – ABD
10. Terry and Susan Ragon – ABD
11. Nat Simons and Laura
Baxter-Simons – ABD
12. Robert Frederick
Smith – ABD
13. Harry H. Stine – ABD
14. YOU Zhonghui – Çin
Halk Cumhuriyeti

Bu hafta tüm üyeler yıllık 2-günlük öğrenme konferansında bir araya geldi
ve dıştan katılan konusunda uzman kişiler tarafından,
bağışların nasıl daha etkili
olabileceği konusunda bilgilendirildiler.
Bu yılki toplantıda tartışılan konular şöyleydi; kriminal adalet reformu, okul
öncesi eğitim, mülteci desteği, toplum sağlığı ve yoksulluğu azaltma.

SEATTLE – 30 Mayıs
2017 – Bugün Giving Pledge giderek büyümekte
olan dünyanın en zengin kişilerinden oluşan üyelerine,
14 yeni üye ve çiftin eklendiğini açıkladı.
Avustralya, Çin, Kıbrıs,
Monako, Norveç, Slovenya,
Tanzanya ve ABD’den olmak üzere, yeni üyelerin
katılımıyla, Giving Pledge’in hayırseverlik çabaları uluslararası olarak büyümeye devam ediyor.
Giving Pledge, farklı jenerasyonlardan dünyanın
en zengin kişilerin üye
olup, servetlerinin büyük
bir kısmını hayırseverlik işleri için bağışlayanlardan
oluşan, toplumun en önemli sorunlarına çözüm üretebilmek için, 2010 yılında
Bill-Melinda Gates ve Warren Buffet tarafından kurulan, global bir oluşumdur.
Giving Pledge özellikle
zengin kişilerden oluşmasına rağmen, farklı gelir seviyelerinden milyonlarca
kişinin –ki bu kişiler çoğu
kez bu yardımları yaparken
kendi kişisel ihtiyaçlarından
feragat ediyor- dünyamızın
daha güzel bir yer olması
için cömertçe yaptıkları
bağışlarından ilham almıştır.
Bill ve Melinda Gates
Vakfı kurucu ortağı Melinda Gates’e göre ‘Hayırseverlik dünyanın her ye-

rinde farklıdır, ama hemen
hemen her kültürün bağış
ve toplumuna geri verme
ile ilgili bir geçmişi vardır.
Bill, Warren ve ben yeni
uluslararası hayırseverlerin
aramıza katılımından dolayı çok heyecanlıyız ve her
birinin farklı deneyimlerinden birçok yeni şeyler
öğrenmek için sabırsızlanıyoruz.’ diyerek yeni katılımcıları kutladı.
The Giving Pledge’e yeni
katılanlar arasında girişimciler ve kendi işlerinde lider, tarım, finans, eğlence
oyunları, seyahat ve teknoloji alanlarından birçok
farklı sektörden hayırsever bulunuyor.
Bu hayırseverler iklim
değişimi, çevre ve ekolojiyi koruma, eğitim, yoksulluğu azaltma, tıbbi ve sağlık araştırmaları gibi konularında, kendi kaynaklarını
kullanarak destek verecekler.
The Giving Pledge aynı
zamanda dünyanın en etkili
ve katılımcı hayırseverlerini bir formla bir araya getirerek, yapılacak yardımlarla ilgili zorlukları ve fırsatları ve bu yardımların
nasıl en etkili şekilde yapılabileceği ile ilgili yapıcı bir
tartışma ortamı sağlar.
The Giving Pledge’e üye
olanların hepsi öğrenme ve
bağışlama vaadiyle bir birlik içerisindedir.

Giving Pledge Hakkında
Giving Pledge, toplumdaki sorunlara çözüm üretebilmek için dünyanın en
zengin kişileri ve ailelerin
servetlerinin büyük bir kısmını hayır işlerine bağışlamalarını cesaretlendiren
global bir insiyatiftir
Bu insiyatife yaşları 31
ile 93 arasında değişen 168
üye var.
Global olarak incelendiği
zaman zaman bu üyeler
21 ülkeyi temsil ediyor.
Hayırseverlerin ülkeleri
şöyle: Avustralya, Brezilya, Çin (anavatan ve Tayvan), Kıbrıs, Almanya, Hindistan, Endonezya, İsrail,
Malezya, Monako, Norveç,
Rusya, Sudi Arabistan, Slovenya, Güney Afrika, Tanzanya, Turkiye, Ukrayna,
Birleişk Arap Emirlikleri,
Birleşik Krallık ve Amerika
Birleşik Devletleri. Amerika
Birleşik Devletleri’den 27
eyalet ve Columbia Bölgesi’ni de kasıyor.
En fazla katılımcı Kaliforniya ve New York’tan
yer alıyor.
Giving Pledge’in uzun
vadedeki amaçlarından biri
en kısa zamanda, daha fazla ve akılcı yardım yaparak
sosyal normları iyileştirmektir.
Bu insiyatife üye olan kişiler, yıl boyunca görüşerek
karşılaşılan zorlukları, başarı
ve başarısızlıkları tartışarak,
nasıl daha etkili ve akılcı bir
şekilde bağışlar yapılabileceğini tartışarak çözüm
üretmeye çalışıyorlar. Giving Pledge, direk olarak
bağış toplama, veya para
toplama gibi kampanyaları içermiyor.
Giving Pledge insiyatifine üye olan tüm hayırseverlerin listesini ve onların
üye olurken yazdıkları
mektupları www.givingpledge.org linkini ziyaret
ederek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

