Petrolü İran'dan değil, Barzani'den al !
Ali Serdar Bolat - 12 Kasım 2018
Suriye sınırımızda PKK ile birlikte devriye attıktan sonra alay eder gibi 3 PKK elebaşı için
sözde ödül koyarak şirinlik gösterisi yapan Amerika, İran yaptırımları konusunda baskıyı
artırdı.
İran'a yönelik ABD yaptırımlarının ikinci aşaması devreye girmeden önce ABD'li heyetler
Ankara'ya akın ederek şu dayatmayı yaptılar:
"Petrolü İran'dan değil, Barzani'den alın. Biz Barzani'ye söyleriz, size İran ile aynı fiyattan
petrol satar"

Aydınlık, 12 Kasım 2018
Barzani'nin bağımsızlık referandumu nedeniyle bozulan ilişkileri petrol üzerinden eski
durumuna getirmeye çalışan Amerika, Türkiye'yi Açılım günlerine geri döndürmeyi
amaçlıyor.
Ekonomik krizi ve sıcak para ihtiyacımızı manivela gibi kullanarak özellikle
bürokratlarımıza çok baskı yaptılar. Petrol alımını kesersek İran ile ilişkilerimiz
bozulacaktı. Barzani'den petrol alırsak Irak ile ilişkilerimiz yeniden bozulacaktı. ABD'nin
amacı bu yolla Türkiye'yi Avrasya yolundan geri çevirerek yeniden boyunduruğu altına
almaktı.
Barzani'nin referandum girişimi sonrasında Kerkük bölgesi yeniden Irak hükumetinin
denetimine girdi. Türkiye - Irak arasındaki Habur Sınır Kapısı Türk - Irak ortak askeri
harekatı ile Barzani'den alındı. Ovaköy'de yeni bir sınır kapısı açılması ve Ovaköy - Bağdat
arasında Barzani bölgesin-den geçmeyen bir yolun ulaşıma açılması hazırlıkları ilerliyor.
Ayrıca Irak'tan petrol alımı için belli bir aşamaya gelindi. Barzani'den petrol alınması,
süreci tersine döndürür ve Barzani'nin bağımsızlık arzuları depreşir. Barzani yükselişe

geçerse PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi engellemek güçleşir.

Barzani petrolü baskısının püf noktası:
Kerkük madem ki Irak'ın denetimine geçti, o halde Barzani bize hangi petrolü satacak?
El - cevab:
Suriye'nin ABD - PKK - PYD işgali altındaki doğu bölgesinden çıkarılan petrol Barzani'ye
gönderiliyor. O da bunu bölge petrolü diye satıyor.
Demek ki Barzani'den petrol alırsak aslında PKK'dan almış olacağız. Amerika Türkiye'yi
PKK ile petrol ticareti yapar konuma getirmek
istiyor. Tuzak işte burada.
+
Bölgede iş yapan bir firma yetkilisinin Aydınlık'a açıklaması:
"PYD ihtiyaç fazlası petrolü Barzani'ye ucuz fiyatla satıyor. Barzani de bu petrolü kendi
bölgesinden çıkarılan petrol diye satıyor. Bu petrolün nereye sattığı bilşnmiyor. Geçmişte
IŞİD petrolü de aynı şekilde satılıyordu. Şimdi aynı yöntemin uygulandığı iddiaları var.
Daha önce adı anılan Türk firmasının değişik adla yine devrede olduğu konuşuluyor."
Bu, Sayın Tayyip Erdoğan'a bir uyarıdır.
+
Not:
ABD'nin yeni planı: Kerkük bölgesindeki petrol üretimini artırmak, Barzani ile Irak
arasında anlaşma sağlayarak Barzani bölgesindeki boru hattı üzerinden Türkiye'ye petrol
pompalamak. (Irak tarafındaki boru hattı IŞİD işgali döneminde hasar gördüğü için şu
anda kullanılamaz durumda.)

Önemli nokta : Boru hattını Rus Rosneft firması satın aldı. Durum: Arap saçı.
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