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Zambiya’nın Tarım Sektörü: Uyuyan Dev 

Kendi içerisinde siyasal istikrarı sağlamış Zambiya gayri safi milli hasılası yıllık % 7.1 
oranında artmaktadır. Ancak tarım konusunda % 58 oranında elverişli topraklara sahip olan 
Zambiya topraklarının % 14’ünü tarım için kullanmaktadır. Bu oran oldukça cılız 
kalmaktadır. Zambiya’da tarım, gelecek yatırımlar ve büyüme için oldukça önemli 
görülmektedir. Ayrıca Zambiya’nın kıta genelinde üçüncü büyük su kaynaklarına sahip bir 
ülke olması, su kaynaklarının kullanımına yönelik yapılacak yatırımlar tarım konusunda 
çeşitliliği de arttırabilecektir. 

El Şebab lideri Gudani Öldürüldü  

El-Şebab örgütünün lideri Ahmed Abdi Gudani’nin, Amerikan güçlerinin Somali’de 
Mogadişu’nun güneyine düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü Pentagon tarafından 
doğrulandı. Mogadişu’nun güneyine yapılan saldırıda öldü. Somali Cumhurbaşkanı Hasan 
Şeyh Mahmut, Gudani’nin ölümünü memnuniyet verici olarak karşıladı. 2008’den beri 
faaliyetlerini arttırmış olan El Şebab örgütü, Somali’deki intihar saldırıları ve bombalama 
eylemlerinin müsebbibi olarak görülmektedir. 2013 Eylül’de Kenya’da bir Alışveriş 
merkezinin bombalanması ve 67 kişinin ölmesinden de El Şebab sorumlu tutulmaktaydı. El 
Şebab batılı bir yönetim olarak gördüğü Somali yönetiminin devrilmesini amaçlamaktadır. 
Gudani’nin ölümü El Şebab içerisindeki birliği bozacağı ve liderlik boşluğu oluşturacağı 
yönünde yorumlar yapılmaktayken, yeni lider Gudani’nin yeğeni Şeyh Ahmet Ömer Ebu 
Übeyde olmuştur. 

Afrika’da Terörle Mücadele Konusunda Birlik 

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Zirvesi’nde Çad, Nijer, Nijerya, Tanzanya,Uganda, 
Somali, Nambiya ve Cezayir liderleri bir araya gelerek terörizm konusunda birlikte çalışma 
vurgusu yaptılar. Devletler arasında terörizmin yalnız bir devletin sorunu olmadığı devletten 
devlete sirayet ettiği öne çıkarıldı. Zirvede terörizm konusunda özellikle sınır güvenliğinin 
sağlanması gerektiği yargısı öne çıkarılarak devletlerin de bu minvalde işbirliği kanallarını 
önemsemeleri ortaya konulmuştur. 

Ebola Batı Afrika’daki Gıda Güvenliğini Tehdit Ediyor 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nden yapılan açıklamada Liberya, Sierre Lione ve 
Gine gibi EBOLA’dan oldukça etkilenen devletlerin Gıda temini noktasında yaşayacakları 
problemlere dikkat çekilmektedir. Bu arada Sierra Leone’de üç günlük sokağa çıkma yasağı 
ilan edilmiş olup, sağlık görevlileri ve gönüllülerin tüm evleri dolaşarak virüse bulaşmış 
olanları tespit etmeleri amaçlanıyor. 

 

 



ABD’den Ebola ile Mücadele Desteği 

ABD Başkanı Obama tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin hastane inşası için inşaat 
malzemesi, tıbbi malzeme ve asker desteği sağlayacağı belirtildi. Gelinen noktada Gine, 
Liberya ve Sierra Lione’de özellikle hastalık yayılmış durumda. Bu ülkelere Nijerya ve 
Senegal de eklenmiştir. Bugüne kadar hastalık sebebiyle 2461 kişi yaşamını yitirmiş ve 
binlerce kişiye de virüs bulaşmıştır. 3000 kişilik Amerikan askeri gücü sivil çabalara katkı 
sağlayacak. Obama ABD’nin EBOLA virüsüyle savaş konusunda lider rolünü sürdürmek 
istediğini belirtti. ABD Ebola konusunda bahsi geçen devletlere 100 milyon $ yardımda 
bulunacağını söyledi. Konuşmanın sonunda Ebola’nın küresel bir güvenlik tehdidi yarattığı 
vurgulanırken buna verilecek karşılığın da küresel olması gerektiği dile getirildi. 

Somali’de Terörist Saldırı: 12 ölü 

Somali’de El Şebab liderinin ölümünün ardından intikam saldırısı yapıldı. Mogadişu’nun 
güneybatısında Afrika Birliği yetkililerinin konvoyuna yapılan bombalı saldırıda 12 sivil 
yaşamını yitirmiş ve 20 kişi de yaralanmıştır. Ayrıca örgütten yapılan açıklamada ABD, 
Uganda ve Kenya’dan da Somali’deki Afrika Birliği güçlerine katılımlarından dolayı intikam 
alınacağı aktarılmıştır.  

Nijerya’da Koleje Saldırı 

Boko Haram örgütü üyesi olduğu belirtilen kişilerce Nijerya’da bir koleje silahlı saldırıda 
bulunuldu. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken 35 kişi de yaralandı. Boko Haram terör 
örgütü “Batılı eğitim sistemine karşı olduklarını” dile getiriyor ve eylemlerini buna yönelik 
olarak yapıyor. 

 

Kaynakça: CNBC, Reuters, Al Jezeera, New York Times, The Economist, Euronews, BBC, 
CNN, Bloomberg. 


