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Güney Kürdistan Başkanı Sayın Barzani nin gündeminde esasta işgal altında
olan kentler ve köylerin özgürleştirilmesi Kürdistan ın yeraltı ve yerüstü özellikle
Musul ve Kerkük petrol zenginliklerinin Kürdistan halkının emrine verilmesi,
askeri siyasi ekonomik, teknolojik ve bilimsel bağımsızlıklarını yaşama geçirilmesi
Kürdistan halkına özgür ve bağımsızlığın sağlanması gündemindeki birincil
sorunlarıdır. Kürdistan ın her parçasındaki halkımızın esaretten kurtulması özgür bir
geleceği birlikte paylaşmaları Başkan Barzani nin temel idealidir. Bütün projeleri
ilişkileri; siyaseti ve diplomasisi bu noktada düğümlenir: Onun bütün endişesi
Kürdistan halkının geleceğidir ; Dolayısıyla Kürdistan halkının özgürlüğü ve
Kürdistanın bağımsızlığı onun uluslararası iliskileri ve diplomasisinin temelidir .
Başkan iç düşmanların planlarını iyi bilmektdedir: Onun sağladığı uluslararsı destek
ile Perşmerge orduların birliği ortak strateji de Musulu Kurtarma planı diğer
düşmanla işbirliği yapan bağımsızlığa karşı güçlerin planlarını boşa çıkartacaktır.
Başkan Barzani ve Musul ve Kerkük ün özgürlestirme mücadelesi.
Son günlerde Başkan Barzani nin uluslararası iliskilerini gözlemdiğimizde
belli başlı özellikleri sıralamak gerektiğini düsünüyorum. Bu ilişkilerde birincil
sorun DAİS e karşı silahlı mücadelede uluslararası ittifaklar polilitikası boyutunda
Sn Başkan ın ilişkileridir ve düşünceleridir. Onun düşmana karşı açacağı yeni savaşta
düşünceleridir. Kuşkusuz askeri güç birikimi Stratejisinin hedefi DAİS i kökten ve
toptan imha etmek onları Kürdistan dan kovmak Musul ve Kerkük ü Kürdistan ın
birer parçaları olarak ele geçirmek ve bağımsızlığa gidiş için referanduma gitmektir:
Elbette Musul ve Kerkük ve İşgal altında olan bütün köy ve kentleri özgürleştirme
sorunu esas olarak alındığında bütün Kürdistani askeri ve siyasi güçlerinin birliği
Kürdistan diplomasisi'nin temelini bu diplomatik ilişkilerde görüyoruz: Uluslararası
plansa: Güvenlik ilişkileri ekonomik ve siyasi ilişkilere bağlıdır ; Bu anlamda iç
güvenlik ve iktidar sorununu güçlendirme, referandumdan bağımsızlığa geçme bir
anlamda ulusal ve uluslararsı iliskileri strateji de taktikde değerlendirme Güney
Kürdistan Başkanı Sayın Barzani nin gündeminde yer alan konulardır . Sayın Başkan
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Kürdidstani bütün ilişkilerin birliğini savunan tezleri çok eskilere dayanır. O olası
güçlerin Musulu kurtarımdan çevre devletlerin sorunlarına nasıl müdahale edeceğini
iyi bilmektedir:
Askeri iliskiler ve siyasi iliskiler planında Fransa Milli Savunma Bakanı Sn JeanYves Le Drian Irak Fransa Büyükelçisi Marc Barety ile Alain Guépratte Hewlêr
Fransa Başkonsolosu nun gerek Sayın Başkan Barzani ile Başbakan Neçirwan
Barzani yi ziyaretleri belirleyici öneme sahiptir olduğu gibi bu zirayerten sonra
Fransa Parlamenterlerinin Güney Kürdistanı ziyaretleri; Fransa nın eski
diplomasisinin bir gecikme yaşadığının ifadesidir: Bu ilişkiler çelişkileri de içeriyor :
Fransa Dişişleri Bakanlığı Sözcüsü PYD Fransa da temsilcilik açmasına izin
vermezken Milli Savunma Bakanlığının ziyareti Ekim 2014 de Başkan Holland ın
Güney Kürdistan daki mülteci kamplarını ziyareti Irak ziyareti olarak göstermesi ve
o dönemin Dişişleri Bakanı Fabius un açıklamaları Irak devletinden yana tavırları
Fransa nın Güney Kürdistan Bağımsızlığını destekleyeceği kuşkuludur. Fransa
devlet politikası 1916 dan beri değişmemiştir. İlkin Fransa diplomasisi geri kalmış
bir diplomasidir çıkarcıdır pazarlamacıdır Arap ve Fars ve Türk ittifakların asıl
ittifaklarıdır . Bu ittifarlarının Orta Doğu da egemen olacakları kuşkuludur ; O halde
Fransa Milli Savunma Bakani Sn Jean-Yves Le Drian ile Fransa
parlamenterlerinin Kürdistani ziyaretlerinin asıl amaçları nelerdir?
Gerek ABD; Almanya, İngiltere İtalya, Cekya gerek diğer ülkelerinin özellikle
Belçika İspanya ile diplomatik ve askeri çevrelerin Başkan Barzani yi temel güç
olarak DAES e karşı mücadelenin stratejisi üstünde çalışmaları yeni dönem için
belirleyici bir ittifak biçimidir; Bu konuda 3 Ekim 2014 de yapılan değerlendirme
diplomatik ve askeri strateji için yolgöstericidir:

2014 de Sayın Angela Merkel in Güney Kürdistana yaptığı askeri yardım ve
400 askeri danısman göndermesi Pesmerge Ordulkarının modern silahları
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kullanmada uzmanlaştırılması ve Almanya Milli savunma bakanının Güney
Kürdistan ziyaretleri ve bünün yanında Çek devletinin gönderdiği askeri Mali
yardımlar son dönemde Çekya ile imzalanan yeni protokol sözleşmeleri yanında
Fransa Diplomasisi son derece geri plandadır /ABD nin etki alanı dışında kalan
Fransa Musul un özgürlestirmesi ve sonra Kerkük ün kurtulması sonunda doğacak
sorunlarda kurnaz payalma diplomasisi Güney Kürdistan Başkanlığını şaşırtmıyor ;
Sadece PYD ye temsilcilikte vermeyi redetmesi değil : aynı zamanda DAİS e karşı
mücadele veren Kobani de DAİS i yenen Komutan Nesrin Abdüllah a Eylül 2015 de
viza vermeyen Fransa politikası çelişkilidir ve Kürdistanı işgal eden sömürgeci
devletleri destekleyen Suidi Arabistan Katar a Rafael uçakları ve TC ile işbirliği
ciddi olmayan diplomasiyi temsil etmektedir : Oysa Başkan Barzani PYD ve PJJ nin
Federasyon projesini desteklemektedir : Bu Rojava nın kurtuluşunu ilk aşamasıdır.
Müttefik Fransa nın çıkarları Arap ve Fars devletlerindedir Türkiye ye 7 milyar
veren Avruapa ya kaçan mültecileri boşaltılan Kuzey Kürdistan kentlerine
yerleştirme planı Avrupa planının Kürdistan Jenosidine göz kapama planlarıdır :
Fransa Milli Savunma Bakanı Sn Jean-Yves Le Drian in 12 Nisan da Başkan
Barzani ile görüşmelerinde Kürdistan Peşmerge Ordularının DAİŞ e karşı verdiği
mücadele de Şengali kurtarmaları bir dönüm noktasıdır : Zira Fransa DAİŞ e karşı
mücadelede 20 DAES üyesine karşı başarılı olamamıştır. Olağanüstü Hal ilan
etmiştir : Anayasasını değiştirmeye kadar gitmiştir. Bu çok geri bir adımdır/ : Zira
DAES için terrörist eylem koyanlar Fransa devletinin vatandaşlarıdır ; François
Holland faşist Milliyetçi Cephenin istemlerini birer birer yerine getirmektedir Son
dönemde Fransa kamuoyu karşısında konumu kamu desteği yüzde 14 düşmüştür ;
Üç haftadan beri İş yasasını protesto eden gençlik hareketi sürmektedir : Fransa nın
bu durumuna karşı Başkan Barzani Sinjar i DAEŞ ten kurtarma zaferini Fransa
Milli savunma bakanına anlattı
Serok Barzanî li axaftina xwe de behsa rewşa meydanî ya bereyên şer û
operasyona azadkirina Şingalê kir û di derbarê hereşeya terorê de balkişand li
ser wê yekê ku rûdanên terorîstiyên Parîs û Brüksel û êrîşa terorîstan ya li ser
Kurdistanê belgeyên zelalin ku teror hereşeyeke ji bo hemû welatan û
rûbirûbûna wê jî hewla hemû aliyên civaka navdewletî dixwaze. Eve jî xisterû
ku cihê şanaziyê ye li ser destê Pêşmerge efsaneya Da'îş hate têkşikandin. Di
derbarê amadekariyên operasyona azadkirina Musilê jî Serok Barzanî behsa
wan tehdît û metirsiyan kir ku li encama êrîşa terorîstan ya li ser xelkê
pêkhatiye. ..civînê de Wezîrê Bergiriyê Fransa behsa wan hevkariyan kir ku
welatê wan bi niyaze li paşarojê de pêşkêşî Pêşmergeyan bike û eve jî xisterû ku
Serokê Fransa ji rewşa meydaniya şer û tehdîdên li ser Herêma Kurdistanê û
dîtin û nêrînên Serok Barzanî yên di derbarê hemû kêşeyan de agahdar dike.
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Kuskusuz Fransa Milli Savunma Bakanının Sayın Başkan Barzaniyi ziyareti
önemlidir: Bu görüşmelerde Jean Yves Le Brian in DAES ın Güney Kürdistan da
kimyasal silahları kullandığına ait kanıtların olduğunu açıklaması son derece
önemlidir : Zira Merkezi Bağdad devleti DAES i yönlendiren Saddamcı Subayların
maaşlarını ödüyor:
Ama Güney Kürdistan memurların ve işcilerinin 7 aydan beri ücretleri ödemiyor:
Petrol boru hattını tahrip eden TC ajanları ve TC satın aldığı petrolün paralarını
ödememiştir: Bazı Kürdistani olarak kendilerini ifade etmek isteyen guçlere karşi
devrimci politiklarına devam ediyorlar ; Bu anlamda Güney Kürdistan daki Fransız
askeri önünde Milli savunma Bakanının yaptığı konuşma çok önemlidir : 2014 de
Fransa verdiği silahların tekrar verileceğini açıklaması oldukça önemlidir :
11.04.2016 tarihine Başkan Barzani nin ABD temsilcisi Joe Biden le Musul u
Özgürleştirme plani üzerine yaptığı görüşmelerden sonra ; General Josef Votel ile

Stuart Jones ile birkte kabul etti ABD Konsolosu Bay Matthias Mitman i kabul etti :
Bu görüşmelerde Sayın Mesrur Barzani ve Başkan Barzani nin danışmanı Dr Fuad
Huseyin, Sefin Dizeyi, Enver Hacı Osman, Sex Caferù, Sex Mıstefa, Feriq Serwan
Abdurrahman yer aldılar; Bilindiği gibi bu toplantı öncesinde Başkan Barzani Joe
Biden ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Bu telefon görüşmesinde Sayın Başkan
Musul un kurtarılması sorununu dile getirmişti: DAES e karşı ortak mücadele
stratejisinin belirlenmesini vurgulamıştı. Bu konuda TC nin güdümüne girmiş
kişilerin Musul u özgürleştirme ile ilgili her hangi bir mücadele vermeyen işleri
güçleri TC hesabına Güney Kürdistan da Sayın Başkan Barzaniye saldırmaları
düşman güçlerin bir planıdır.
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Ancak Sayın Başkanın çok hızlı diplomasisi düşmanların bu girişimlerini boşa
çıkartacaklar. Özellikle Başkan Barzani Sn Başkan Obama nın özel temsilcisi Brett
McGurk ile yaptığı görüşmede özetle Şerê Dijî Da'îş tekez li ser girîngiya rola
Herêma Kurdistanê ya li aramiya siyasî û çareserkirina kêşeyan kir. Her wiha
biryar hate dayîn ku her dû alî li ser şêwirîna peydakirina rêya derbasbûna ji
qeyrana siyasî de berdewam bibin demisti

Nitekim DAES e karşı savaşta İngiltere Başkonsolosu Angus McKee ile yaptığı
görüşmesinde şunları dile getirmişti: şerê dijî terorîstan û amadekariyên
operasyona azadkirina Musilê jî hate nirxandin û tekez li ser pêwîstiya
rêkkeftina siyasiya di navbera aliyan û pêkhatan ya ji bo qonaxa piştî
azadkirina Musilê kirin. Ew jî bi navê rêgirtina li kûrtirbûna kêşeyan û
dirustbûna dilniyayî ya pêkhatan ku li paşarojê da jiyan û bexteweriya wan bê
mîsoger kirin û êdî karesat dûbare nebin.
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Başkan Barzanî daha önce Îtalya İtalya dişişleri Bakani Vincenzo Amendola
Irak Büyük elçisi Marko Karlî ile İtalya Hewler Başkonsolosu Bayan
Alesandra Dîpîbo ile yaptıkları gorüşmelerde Başkan Barzani
behsa şerê teror û serkeftinên hêzên Pêşmerge kir û wê yekê dûpatkir ku teror
hereşeyekî cîhaniye li ser hemû aliyek û rûbirûbûna wê hewlekî niyazpak û
ciddî ya hemû welatan pêwîste û nabê hinek alî terorê wekî kartekî
bikarbînin ji ber ku li encamê da her ew bi xwe li agirê terorê da demişti

6

Başkan Barzani Belçika Devleti ile olan ilişkikleri ve Belçika Diplomatik
delegasyonunu kabülü onun diplomatik ilişkilerinin başka bir bölümüdür.
Belçika bir NATO üyesidir. DAES e karşı mücadele yardımı son derece
önemlidir:
Son tahlilde Başkan Barzani nin ABD Genel Kurmay Başkanı Sayın
General Joseph Dunford ile Irak ABD Büyükelçisi Sn Stuard Jones ile
ABD Erbil Başkonsolusu Matthias Mitman'ı kabulu Peşmerge Ordularına
ABD Başkan Obama nın yardımı için teşekkür etti:
Bu görüşmeler aynı zamanda Hükümet Kabinesi üyeleri ve Başbakan N.
Barzani ile yapılan görüşmelerle sürdü: ABD delegasyonu Hükümet
görüşmeleri sırasında Başbakan yardımcıları ile görüştüler; 8 Nisan da
ABD Dişişleri Bakanı ve sözcüsü Sn John Kerry Başbakan Barzani;
yardımcısı Qubat Talebani Dr Fouad Hosein ve kabinet üyesi Sefin Dizeyi
görüşmelerinde özellikle
Diji terroristen DAES e bi taybeti role Emerika u alikariyen serbazi bo
Hereme Kurdistan u Peşmerge dile getirildi:
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Fransa Milli Savunma Bakanı Başkan Mesut Barzani ile yaptığı
görüşmelerden sonra Başbakan Neçirwan Barzani ile görüştü : Başbakan
Barzani bu görüşmelerde :Li hevdîtinekê Wezîrê Parastina
Frensa ..rizgarkirina Musilê û rola pêşmerge û hemahengiya navbera
Pêşmerge, Supahê Îraqê û Hêzên Hevpeymanan di vê operasiyonê de
kir. Serokwezîr xuya kir rizgarkirina Musilê ji bo Herêma Kurdistanê
gelek giring e û hebûna pilaneka ron û berfireh û parve krina rolên
hêzên beşdarên operasiyonê bi mercê serketinê daye zanîn.
Bundan sonra Başbakan Neçirvan Barzani ABD Kongresi delegasyonu ile
gorüşmeler yaptı. ABD Delegasyonunun Başkanı Edward Royce ve
Beyazsaray Dişilişkiler sorumlusu görüşmelerinde Qubat Talebani ve
İçişleri Bakanı Kerim Sincarı hazır bulundular/
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Başkan Barzani nin yaptığı görüşmelere parallel olarak, Başbakan Barzani
Amerikan Delegasyonuna The American delegation reaffirmed their
commitment to support Kurdistan Region and its military, the
Peshmerga forces, in the war against terrorism. Sorunu tartışıldı:
Güney Kürdistan Diplomasi uluslararası ilişkiler bilgilendirme süreci ve
Musul un özgürlestirme konusunda Başbakan ın yaptığı görüşmelerden
birisi de TC Devlet Başkanı Recep Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu ile
Güney Kürdistan Başbakanı arasındaki stratejik görüsmeydi: Bu
görüşmeyi ikiye ayırmak gerekiyor:
Birincisi TC DAES'i Suidi Arabistan Katar la ile birlikte destekleyen ve
Kürdistan ın bağımsızlığına karşı çıkan Kuzeydeki bazı güçleri Güney
Kürdistan a karşı kışkırtan bir sömürgeci ülkedir: Bu ülkenin Güney
Kürdistan da askeri üsleri ile 5000 fazla şirketi vardir: Kürdistan
ekonomisini sömürgeleştiren bir ülkedir: Rojava ile 900 km den fazla
sınırı var; Her Rojava yi ve Kürdistan ın diğer bölgelerini
bombalamaktadır; Ne olursa olsun Musul un özgürleştirme savaşında TC
DAES in safhında yeralacaktır; Türkmenlerden ötürü Musul un
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kurtarılmasından sonra pay isteminde bulunacaktır; Aynı şeyi Kerkuk için
yapacaktır: Bu açidan TC Güney Kürdistan bağımsızlık hareketi için değer
verilecek bir güç değildir:
İkincisi MİT in yedek gücü durumuna gelmiş ve MİT in denetiminde
faaliyet gösteren hareketlere karşı çok dikkatli olmak gerekir:
Bügün kü Yeni Özgür Politika da çıkan çelişkiler haberini incelersek Yeni
Özgür Politika Haber Bürolarında çalışanların MİT ilişkileri ortaya
çıkacaktır:
Örgeğin YÖP: Yeni Özgür Politika KDP yaralıların geçişine izin vermedi
başlığını attı.
Aynı Gazete YÖP aynı haberde: Saldırıda ağır yaralanan yurttaşlar
Qamışlo’da hastaneye kaldırıldı. Çatışmalardan sonra KDP TV kanalı
K24 Mesut Barzani tarafından Sêmelka Sınır Kapısı’nın açılması için
talimat verdiğini ve yaralıların Başur Kürdistan’daki hastanelere geçmesi
için izin verdiğine dair haberler yayımladı. diye yorumlandı.
İdeolojik olarak Yeni Özgür Politika'nın haber başlığı KDP yi hedef
gösteriyor. Bu son derece yanlış ve düşman güçlere hizmet eden bir
politikadır: İç ve dış politika açısından bakılırsa, gerek Musul ve Kerkük
ün kurtarılması sürecinde DAES e karşı savaşta uluslararası planda
bilgilendirme konusunda Güney Kürdistan İnformasyon Bakanlığı
Örgütünün dünyadaki Medya ilişkileri geliştirme sorunu Bağımsızlık
sürecine katkıda bulunacağını düsünüyorum; Bu Konuda Başkan Barzani
nin mesajı EZDİ KURDLERİN CARSEME SOR u kutluyorum: Başkan
Barzani nin mesajını aynen veriyorum:
Serok Barzanî cejna Çarşema Sor li Kurdên Êzdî pîroz kir 19/04/2016

Bi helkefta hatina cejna serê sala Êzdî cejna Çarşema Sor, pîrozbahiyekî
germ li hemû xuşk û birayên Kurdên Êzdî li Kurdistanê û cîhanê dikim.
Kurdên Êzdî mînakeke diyarê berxwedan û xweragiriya gelê me ne û ji bilî
wan hemû hewlên qîrkirinê, Kurdên Êzdî gelek bi wêrekî û azayane
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bergiriyê li nasnameya Kurdayetiyê kirin û hîç dijminek nekariye Kurdên
Êzîdî ji nav bibe û nasname wan jê bibe. Pabendbûna wan azîzan bi
nasnameya Kurdayetiyê û ola wan, çekekî bi hêz bû ku tenê dilreqî û
dirindeyî û hemû karên nemirovaneyên terorîstên Da'îş di dema dagîrkirina
devera Şingalê, nekarî îradeya wan beşê azîzên gelê me têkbişkîne.
Li helmeta azadkirina Şingalê jî ji aliyê Pêşmergeyên qehremanên
Kurdistanê ve, dema sedan zarok û gedeyên Kurdistanê ji Xaneqînê ve
heta Zaxo bi çekê şerefa Pêşmergayetiyê ji bo azadkirina devera Şingalê
xwîna xwe ya geş rijandin ser axa wê deverê û şehîd bûn, xwîna wan
şehîdan peyama rûn bû û carekî din Kurdên Êzdî li bin ala Kurdistanê da
bi dost û dijminan ragihand ku ew beşekî veneqetayî ya gelê Kurdistanê
ne.
Li cejna serê sala Êzdî da tekez li wê yekê dikin ku bi hemû şiyanek ve
palpiştiyê li xuşk û birayên Êzdî dikin û divê ew bi xwe biryarê li çarenûsa
xwe bidin û rê nadîn hinek kes çarenûsa wan diyar bikin û sûrîn li ser
parastina wan û dabînkirina paşarojeke dûrî li nexweşî û çewsandinê.
Mesûd Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê
19/04/2016

Saygı ve hürmetlerim
İsmailo Demeniz
Berlin 19 Nisan 2016
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