FHKC
GK:
ERDOĞAN
ESAD’A
“FİLİSTİN’E
DESTEĞİ
KES
GOLAN’I AL” DEDİ
FHKC-GENEL KOMUTANLIK LİDERİ AHMED CİBRİL İLE
SÖYLEŞİ
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Komutanlık lideri Ahmed
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Bin Ciddo’nun konuğu oldu.
İsrail’in Suriye muhaliflerine yardım ettiğini söyleyen
Cibril, “Şu anda da Golan sınırında yaşananları görüyoruz.
İsrail ile bu silahlılar arasındaki işbirliği -lojistik,
güvenlik ve iletişim gibi bir çok konuda- ortada. Biz
görüşmelerini izliyoruz. Golan sınırında ”gözlerimiz” var.
Günlük olarak devam eden ilişkileri görüyoruz. Yemek yardımına
kadar varan alışverişleri var. Hatta, aradaki iletişimi
sağlamak için, donanımlı subaylar da istediler. Silahlılar,
sınır tellerine sadece 20 metre uzaklıkta bulunan Breka adlı
bir köydeler. İsrail devriyeleri önlerinden geçip gidiyor.
Birbirleriyle dostmuş gibi selamlaşıyorlar.” dedi.

Cibril: Erdoğan Esad’a “Filistin’e Desteği Kes
Golan’ı Al” Dedi
“Amerikalılar, Suriye’nin bu duruşundan sonra, Suriye’yi ya
ele geçirip kontrol etmeye çalışacağız ya da tahrip edeceğiz
dediler. Öncelikle Suriye’yi dizginlemeye çalıştılar. Bu Hamad
var ya Hamad, Katar’ın Şeyhi, Suriye ile ilişkilerini
geliştirmeye başladığında Şam’a sürekli geliş gidişlerini

görmeye başladık. Ben Cumhurbaşkanı Beşşar’a bu konu
hakkındaki düşüncelerimi açıkça söyledim. Bu adam sevgisinden
dolayı gelmiyor, bu adam Amerikan’ın mesaj taşıyıcısı dedim.
Hamad sana, Lübnan’daki Hizbullah’tan ve İran’dan uzaklaş ve
dile bizden ne dilersen diyecek dedim. Katar Emirliğinin Şeyhi
Hamad başarısız olunca aynı görevi üstlenen Erdoğan oldu.
Erdoğan geldi ve Beşşar Esad ile görüştü. Ben de bu konuyu
Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüştüm. Ona, ‘Size
gelenlerden Golan’ı isteyin. Önce Golan konusunda yardım
etsinler sonra da taleplerinize bakarız’ deyin dedim. Muallim
de bana, şu an ki taktiğimiz tamamen budur, cevabını verdi.
Erdoğan bu konu görüşülürken, elini göğsüne vurup, ‘Ben size
Golan konusunda yardım edeceğim ama İran İslam Cumhuriyetinden
uzaklaşmanız ve Filistin ve Lübnan Mukavemetine desteğinizi
kesmeniz şartıyla’ demişti.”
Sunucunun “Bu talepleri Erdoğan mı dillendirdi?” diye sorması
üzerine Cibril “Evet bu konuları açıkça konuşuyorlardı. Beşşar
Esad ‘Önce Golan’ı istiyorum’ dedi. Erdoğan da ‘Peki
müzakerelere hazır mısınız?’ diye sorunca Esad, ‘Biz
müzakerelere hazırız ama aracılarla’ diye yanıtladı. Ardından
dolaylı yollarla İstanbul ve Ankara’da görüşmeler oldu ve
gerisini biliyorsunuz.”
“Siz şimdi, bir Suriyeli yetkiliden, Esad mı başkası mı
bilmiyorum ama, Erdoğan’ın Suriyelilere Mukavemet’ten ve
İran’dan uzaklaşmaları karşılığında Golan’ı önerdiğini
işittiğinizi mi söylüyorsunuz?” diye sorması üzerine Cibril şu
yanıtı verdi:
“Sadece bu da değil. Birleşik Arap Emirlikleri’nin dışişleri
bakanını da gönderdiler. Bakan Suriyelilere harfiyen
‘Güvenliği sağlamak adına Bahreyn ve Umman’ın her birine,
Körfez İşbirliği Fonundan 2 milyar dolar gönderdik. Sizin
Suriye’de milyarlarca dolara ihtiyacınız var. Biz 20 milyar
dolar ödemeye hazırız’ dedi. Bunun karşılığında da ‘İran’dan,
Hizbullah’dan ve Filistin direnişinden uzaklaşın’ diyordu.
Cumhurbaşkanı Esad’ın cesur duruşu ve bütün önerileri

reddedişi, Suriye’ye kurulan komplo operasyonlarının başlangıç
noktasını oluşturdu. Tabi daha önceden Hariri’nin öldürülmesi
ve diğer hazırlıklar vardı.”
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