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Tebrik 
 
Irak Türkmenleri İnsan Hakları Avrupa Kuruluşları Asamblesi (THOA-Eu) yeni seçilen 
Türkmen Meclisi ve Yürütme Kurulunu Tebrik eder ve çalmalarnda başarılar diler. 
 
Büyük çoğunluğu bir önceki yöneticilerden oluşan yeni yönetimi ciddi çalışmalar 
beklediğine inanmaktayız. 
 

- Türkmen Meclisi ve Irak Türkmen Cephesi İdari sisteminin Demokrasi ve 
saydamlığı sağlayacak şekilde yapılanması, etkili bölümlerin kurulması ve 
etkin, bilgili, tecrübeli kişilerle yürütülmesi önem taşımaktadır.  

 
- Tüm Türkmeneli bölgelerinde Türkmenlerle iletişim sağlanmalı ve 

problemlerin dinlenmesi beraberliğin sağlanmasında etkili rolü olacaktır. 
 

- Amerikan ordusu ve Kürt peşmergeleri saldırılarına uğrayan Telafer halkıyla 
etkili dayanışmada olmak. 

 
- Tisin, Beşir, Mandali, Sallamiyya ve diğer köyleri yıkılan veya arazileri gasp 

edilen Turkmenlerle dayanışmada bulunup haklarını geri almak. 
 

- Bir önceki dönemde yetersiz kalan Türkmen enformasyon sisteminin tüm 
bölümlerinin yeniden yapılanması.  

 
• Türkmeneli Basn Ajansının kurulması. Türkmeneli’de vuku bulan 

günlük haberlerlerin değişik dillerdede yazılarak Batı ve Arap basın 
ajansalarına dağıtılması.  

• Ciddi, kapsamlı ve her Iraklının okuyabileceği kaliteli bir Türkmen 
gazetesinin bu işte ehil, yetenekli ve tecrübeli kişiler tarafından 
çıkartılması.  

• Her Türkmen şehrinde dinlenebilecek FM radyo istasyonların 
kurulması.  

• Türkmeneli televizyonunda tüm Türkmen bölgelerine eşit zaman 
verilmesi.  

 
- Bir an önce sayım ve seçim çalışmaları için aktif stratejilerin kurulması ve 

ciddi çalışmalar başlatılması. 
 

- Yeni anayasa’da Arap ve Kürtlerle eşit haklara sahip olmak için çalışmalara 
devam edilmesi ve Türkmenler dışındaki destek guruplarıyla ciddi ve fiili 
işbirliğine gidilmesi.  

 

  
Website: www.turkmen.nl  



- Irak dışındaki Irak Türkmenleri İnsan Hakları Kuruluşları ve diğer Türkmen 
Kuruluşlar ile sıkı temaslarda ve bilgi alış verişinde bulunulması.  

 
- İşgal kuvvetlerinin Türkmenleri ciddiye almadıkları ve itirazlarına kulak 

asmadıkları bir gerçektir. Bu durumda, işgal kuvvetlerinin tavrını değiştirip 
Türkmenleri ciddiye alması için gerekli her türlü medeni eylemlerin (Boykot, 
grev, gösteri...vs.) gerçekleştirilmesi. 
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