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IÞÝD – ABD iliþkisinin delilleri
IÞÝD &ndash; ABD iliþkisinin delilleri ortaya saçýldý: El Baðdadi ajan

Meðer IÞÝD&rsquo;in kurucusu El Baðdadi baþýndan beri ABD&rsquo;nin denetimindeymiþ.

Bugüne kadar pek çok önemli bilgiyi açýklayan Edward Snowden,
son olarak, Suriye ve Irak&rsquo;ta kelle kesen, ciðer yiyen IÞÝD&rsquo;in
arkasýnda ABD, Ýngiltere ve Ýsrail istihbaratýnýn bulunduðunu söyledi.

Global Research&rsquo;te yayýmlanan bir haberde, IÞÝD&rsquo;in bölgede Ýsrail&rsquo;in
güvenliðini saðladýðýný söyleyen Snowden&rsquo;a göre ABD, Ýngiltere ve Ýsrail
istihbaratlarý dünyadaki bütün terörü &ldquo;eþek arýsý yuvasý&rdquo; (Hornet&rsquo;s
Nest) adlý bir strateji ile bir araya getirmeye çalýþýyor.

Gerçi bu haber (aslýnda eski haber- 16 Temmuz 2014) Wikileaks&rsquo;in
twitter hesabýndan tam 23 gün sonra yalanlandý ama, henüz haberin
kaynaðý olarak gösterilen Snowden tarafýndan bir yalanlamaya biz
rastlamadýk.

Her neyse sadece o deðil, Ýran Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Hasan Firuzabadi de haziran ayýnda IÞÝD&rsquo;in ABD ve
Ýsrail tarafýndan, Siyonizmin çýkarlarýný korumak için oluþturulduðunu iddia etmiþti.

Batý basýný bunu da asýlsýz bir iddia olarak niteledi.

Sonra IÞÝD lideri El Baðdadi&rsquo;nin ABD&rsquo;li senatör John McCain ile ayný karede yer aldýðý 2 fotoðraf ortaya çýktý.
Bazý Ýslami sitelerde yayýnlanan fotoðrafýn Edward Snowden tarafýndan sýzdýrýldýðý iddia edildi.
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El Baðdadi&rsquo;nin 2004&rsquo;te Irak&rsquo;taki ABD denetimindeki bir hapishanede bulunduðu ve 2009&rsquo;da
buradan salýndýðý haberleri biliniyor.

Pentagon&rsquo;un resmi verilerine göre, Baðdadi Þubat-Aralýk 2004
döneminde Güneydeki Bucca Hapishanesinde tutuklu bulunuyordu.
Hapishanenin eski müdürü Albay Kenneth King, El-Baðdadi&rsquo;nin 2009 yýlýna
kadar hapiste olduðunu, ardýndan Irak yönetimine teslim edildiðini ve
ardýndan da serbest býrakýldýðýný söylüyordu.

Uluslararasý üne sahip gazeteci yazar ve stratejik risk danýþmaný
William Engdahl da, IÞÝD&rsquo;in bir CIA/NATO projesi olduðunu söylüyor.

IÞÝD&rsquo;in 2012&rsquo;de Ürdün&rsquo;ün Safavi kentindeki bir CIA-Özel Kuvvetler
eðitim kampýnda eðitilmeye baþlandýðýný ve bu kampýn ABD, Türk ve
Ürdünlü istihbaratçýlarca yönetildiðini iddia ediyor.

Safavi kenti Ürdün&rsquo;ün kuzeyindeki çöllük bölgede hem Irak, hem de Suriye&rsquo;ye yakýn bir yerde.

Bu kampýn finansmanýný ise Suudi Arabistan ve Katar üstleniyordu.
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Engdahl&rsquo;a göre IÞÝD militanlarýnýn önemli bir kýsmý Türkiye&rsquo;den
geçiyordu. Çeçen aðýrlýklý teröristlerin çoðu, Gürcistan&rsquo;ýn Vale
geçidinden, Türkiye tarafýndaki Türkgözü köyü üzerinden Suriye ve Irak&rsquo;a
kadar gönderiliyordu.

Ünlü emperyalizm karþýtý yazarlardan Profesör Michel Chossudovsky de 2
Temmuz&rsquo;da Global Research sitesinde yazdýðý makalesinde, IÞÝD&rsquo;in
sürekli dillendirdiði &ldquo;Sünni Halifelik&rdquo; projesinin aslýnda ABD planý
olduðunu belirtmiþti.

Chossudovsky, ABD Baþkaný Barack Obama&rsquo;nýn sürekli IÞÝD üzerinden
dillendirdiði ve son olarak izin vermeyeceðiz dediði &ldquo;Sünni halifelik&rdquo;
projesinin Irak&rsquo;ýn üçe bölünmesi için çok önceden, 2004 yýlýnda Bush
yönetimince tasarlandýðýný yazdý.

Tez þu: Suriye için kurulan ancak baþarýsýz olan IÞÝD, ABD ve Ýsrail
tarafýndan bu kez Irak&rsquo;a yönlendirildi. Irak&rsquo;ta Þii Baþbakan Maliki&rsquo;den
þikayetçi (Türkiye ile daha doðrusu RTE yönetimi ile sýký iliþkelire
olan Nuceyfi, Haþimi, Allavi gibi) Sünni siyasetçilerin de desteðiyle
kýsa zamanda alan kazandý.

ABD, Kürt bölgelerini ve Baðdat merkezi yönetimini korumak için kýsmen de olsa IÞÝD&rsquo;i vuruyor belki ama asýl hedef has
oldu.

Ne oldu?

1-Kerkük&rsquo;ün denetimi Barzani&rsquo;ye geçti.
2-Ýran ve Rusya&rsquo;ya sýcak bakan Baþbakan Nuri El Maliki&rsquo;den kurtulundu.
http://turkcutoplumcu.org
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3-PKK, IÞÝD&rsquo;e karþý savaþtýrýlýp &ldquo;sempatikleþtirildi&rdquo;
4-Ýran&rsquo;ýn Irak üzerindeki etkisi azaltýldý.
5-Akdeniz&rsquo;e hedeflenen Kürt koridoru canlý tutuldu. (IÞÝD&rsquo;in tasfiyesi
sonrasý Suriye&rsquo;nin kuzey bölgelerinin PYD eline geçmesi gibi)
6-Suriye&rsquo;de IÞÝD&rsquo;e destek veren (verdirilen) ve pek çok kez suçüstü
yapýlan RTE yönetiminin aðzý kapatýldý. Musul Baþkonsololuðu baskýnýyla
Türkiye&rsquo;nin IÞÝD&rsquo;e karþý hareketi önlendi.
7-IÞÝD eliyle Telafer, Musul, Kerkük ve Sincar&rsquo;daki Türkmenler daðýtýldý.
8-Ýsrail&rsquo;in Gazze saldýrýlarý kýsmen örtüldü. Hamas ile IÞÝD baðlantýlý gösterildi.
9-IÞÝD&rsquo;e Suriye&rsquo;de destek veren RTE Davutoðlu ikilisi Cumhurbaþkaný ve
Baþbakan yapýlarak daha sýký kontrol altýna alýndý. Çünkü ortada BM
Güvenlik Konseyi&rsquo;nin IÞÝD&rsquo;e destek veren ülkelere yaptýrým kararý var.

Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), IÞÝD ve Nusra Cephesi
gibi Irak ve Suriye&rsquo;de faaliyet gösteren El Kaide ile baðlantýlý terör
örgütlerine yönelik hazýrlanan karar tasarýsýný geçen hafta kabul etti.

DAVUTOÐLU&rsquo;NUN KANKASI KATAR&rsquo;DAN ÞOK BELGELER
Katarlý muhalif grup &ldquo;Kurtuluþ Ýçin Gençlik Hareketi&rdquo; bir video
yayýmlayarak, Katar&rsquo;ýn IÞÝD&rsquo;i desteklediðine dair bazý belgeleri
açýkladý. Belgelerde Türkiye-Musul-Kürdistan hattý da yer alýyor. (http://www.youtube.com/watch?v=0NJ37qzVMVg-kaynak
Sendika.org)

Hareketin sözcüsünün gösterdiði birinci belgede, bu örgüte Katar&rsquo;ýn
Amman Büyükelçiliði yoluyla elden ödenen 2.5 milyon dolarýn Ýslami Heyet
tarafýndan teslim edildiðini bildiriyor. Bu ödeme Doktor Haref
Eldari&rsquo;ye yapýlmýþ. Belgede Katar Dýþiþleri Bakaný&rsquo;nýn kaþesi de var ve
Katar Mali Ýþler Müdürü Muhammed Said el Temimi imzasýný taþýyor.

Katarlý sözcüye göre bu para Irak&rsquo;tan cihatçý toplamak için ödendi. Barzani&rsquo;nin de bu iþte parmaðý olduðunu söylü

Teþhir edilen ikinci belge Katar Dýþiþleri Bakanlýðý&rsquo;na yazýlmýþ.
Konu, Irak kuvvetlerinin teçhizatýyla ilgilidir. Arap ve Afrika
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ülkelerinden Irak&rsquo;a savaþçý gönderilmesinden söz ediliyor. 2012 tarihli
bir belge olduðunun altý çiziliyor. Teröristlerin eðitilmesi,
silahlandýrýlmasý ve Irak&rsquo;a gönderilmesinden söz ediliyor. Savaþçýlarýn
Irak&rsquo;a, Irak Kürdistan&rsquo;ý üzerinden gidecekleri belirtiliyor.

Üçüncü belge teröristlerle doðrudan temas kurulduðunu gösteriyor.
&ldquo;Kiþiye Özel&rdquo; ibaresi taþýyan belgede diplomasi faaliyeti çerçevesinde
bazý muhaliflerle toplantý yapýlacaðýndan söz ediliyor. Katarlý
diplomasi heyetinin bu toplantýsý için Katar Dýþiþleri Bakanlýðý dýþ
iliþkiler bölümünden Müsteþar Hamed El Dosri&rsquo;den, toplantý için gereken
tedbirlerin alýnmasý isteniyor.

Katarlý muhalif, elinde 4 ayrý belge olduðunu söylüyor. Konuþma þu þekilde devam ediyor:

&ldquo;Elimizde yeterli bilgiler mevcuttur. Söz konusu toplantýda
Katar&rsquo;ýn Ürdün Baþkonsolosu da var. Elimizdeki belgeler gösteriyor ki,
medyaya da önemli bir yatýrým yapýlmýþtýr. Gelecek teröristlere ev
sahipliði yapmasý ve gereken teçhizatýn saðlanmasý için Türkiye&rsquo;ye 1
milyon 375 bin dolar ödeme yapýlmýþtýr. Bu para ile üstün teknoloji
kameralar, kayýt cihazlarý vb. alýnmasý ve cihatçýlara medya desteðini
saðlamak için ödenmiþtir. El Cezire&rsquo;den destek ekipleri de gönderilmiþ.
Bunlar Türkiye tarafýndan Irak Kürdistan&rsquo;ýna yollanmaktadýr.&rdquo;

Buradan anladýðýmýz þu: yapýsal ekonomik krizlerle barbarlaþan
emperyalizm, bir siyaset yöntemi olarak dinci, etnik ve mezhepçi
terörizmi kullanýyor. Terörizmin, açýk savaþ ve diplomasinin yerini
almasýyla yeni ortaçaða girmiþ oluyoruz. &ldquo;Yeni&rdquo; kelimesi bugünlerde çok
moda ya, ben de böyle koydum iþte; Yeni Ortaçað, barbarlarý korkuyla
bekleme çaðýdýr.
Hüseyin Vodinalý

Odatv.com

https://habergenc.wordpress.com/isid-abd-iliskisinin-delilleri-ortaya-sacildi/
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