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Basın Açıklaması
Barzani, Kürdistan’ın Bağımsızlık Referandumunu Ertelemek İçin Amerikan Garantörlüğünü Şart
Koşuyor
Birinci Dünya Savaşı sonundan beri bağımsızlıklarının ulusal bir hak olduğunu belirten -sözde Irak
Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı –Barzani’nin, Kürtlerin kendi kaderini tayin etmek için 25 Eylül 2017’de
referandum yapılması konusunda ısrar etmesi üzerine Kürdistan Bölge Başkanlığı resmi sitesinden yapılan
açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’un Barzani’yi telefonla arayarak “25 Eylül’de yapılması öngörülen
referandumun ertelenmesini” istedi. Ve “Bağdat ile Bölgesel Yönetim arasındaki müzakere ve diyaloğun devam
etmesinden yana olduklarını” bildirdi. Barzani ise, “Referandumun ertelenmesi halinde, Kürdistan halkının geleceği ve
kaderinin belirlenmesi için ne gibi bir alternatif ve garanti var?” dediği belirtildi. Bu güvence ve garantörlük, ahlaki
ve siyasi sorumluluk getirmektedir. [El Arab gazetesi]
Kuş beyinli Barzani’nin gözünde yıllardır görev süresi dolmuş başkanlık koltuğu dev gibi gözükmektedir.
Barzani ve haydut zümresinin belası ile sınanan Kürt halkının haklarına olan yapay düşkünlüğünü göstererek
dikkatleri rakiplerinin istifa isteklerinden farklı bir yöne çekmek isteyen Barzani, şuan konjonktürün
referanduma uygun olmadığını adı gibi biliyor. Çünkü Amerika, bütün bölge ve uluslararası toplumun baş
belası “IŞİD” buhranından kurtulmadıkça kendi çıkarlarının yanı sıra Türkiye, İran ve Suriye’deki kanlı rejim
gibi kendisine hizmette kusur göstermeyen kuklalarının çıkarlarını da gözetmektedir.
Barzani, kâfir İngiltere ve Amerikan efendilerine bağımlılıktan memnundur. Efendilerinin bazen
“Bölgeselcilik” bazen de “Federalizm” gibi kötü amaçlı komplo ve projeleri için geçiş köprüsü olmaktan
hoşnuttur. Barzani’nin mağsup vatanı, canlı organizmaları korumak için tahsis edilen “koruluklar” gibidir.
Kürdistan işgalcisi Amerika, orta ve Güney Irak’ta benzer bölgeler kurmak için onu bir model olarak almıştır.
Bu bölgeler için eğreti bir anayasa yapmış, uluslararası koalisyon da o anayasal sınırlara yaklaşan “IŞİD”
örgütünün tehlikesi karşısında o sınırları canhıraş savunmuştur. Geri kalan Irak topraklarını bitirmek için
IŞİD’i hareket noktası kılan uluslararası koalisyon, kesmek ve parçalamak için faaliyet yürütmektedir.
“Artık kazandıklarının karşılığı olarak, az gülsünler, çok
[Tevbe
82]
ağlasınlar.”
Kuşkusuz biz, Allah’a, Rasûlü’ne ve müminlere ihanet eden herkesin adil bir cezaya
çarptırılacağına dair söz veriyoruz. Çünkü Allah’ın sevinç ve zaferi yakındır.
“Şüphesiz ki Allah, kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder.
Şüphesiz ki Allah, çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.” [Hacc 40]
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