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AA'nın haberine göre Suriye iç savaşında Esad rejimine hizmet eden milis güçlerin komutanlarından

ve Hatay Reyhanlı (http://www.hurriyet.com.tr/index/reyhanli)'da 2013’te düzenlenen bombalı

saldırının sanığı Mihraç Ural (http://www.hurriyet.com.tr/index/mihrac-ural)’ın, muhaliflerin

saldırısında öldürüldüğü iddia edildi.

Ahrar’uş Şam Askeri Sözcüsü Ebu Yusuf el-Muhacir, AA muhabirine yaptığı açıklamada,

Lazkiye’de rejim güçlerinin oldukça hareketli olduğunu ve bir süredir devam eden keşifler

neticesinde bugün (http://www.hurriyet.com.tr/index/bugun) rejime ait bir askeri araç

konvoyunu hedef aldıklarını anlattı.

Muhacir, şunları söyledi:      

"Peygamber Yunus Tepesi’nden geçen rejim konvoyunu toplarla vurduk. Bir süre sonra

ambulanslar bölgeye geldi. 2 saat (http://www.hurriyet.com.tr/index/saat) sonra Lazkiye

merkezdeki kaynaklarımızın bize bildirdiğine göre bazı rejim ve Rus subayları ile Ali Keyyali

yani Mihraç Ural (http://www.hurriyet.com.tr/index/mihrac-ural) da bu saldırıda öldü.”      
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Esad rejimine hizmet eden milislerin (Şebbiha) komutanı Ural, Suriye’nin Türkiye

(http://www.hurriyet.com.tr/index/turkiye)’ye sınır Lazkiye vilayetinde, Hatay'ın Yayladağı

ilçesinin karşısında kalan ve Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Bayırbucak bölgesindeki

faaliyetleriyle biliniyor.

Baas rejiminin, tarihi Türkmen coğrafyasını Lazkiye'nin Rabia, Kastal ve Ayn el-Beyda ilçeleri

arasında böldüğü Bayırbucak bölgesi, "bayır" olarak nitelenen kırsaldaki Türkmendağı ve

"bucak" olarak bilinen ovalık alandan oluşuyor.      

Gerek Ural'a bağlı milislerin gerek diğer rejim güçlerinin Türkmendağı’ndaki muhaliflere

saldırıları Rusya’nın 30 Eylül 2015’te iç savaşa katılmasından sonra hava

(http://www.hurriyet.com.tr/index/hava) desteği avantajıyla tırmanmıştı.      

Türkmendağı mıntıkasına büyük ölçüde Türkmen gruplardan oluşan silahlı muhalif gruplar

hakimken, denge rejim güçleri lehine dönmüştü. 

Bölgenin ovalık kesimini kontrol eden Esad rejimine bağlı milis güçler Türkmendağı’nı da büyük

ölçüde ele geçirmişti.      

Hatay'ın Yayladağı sınır kapısının karşısında Keseb ve deniz kıyısındaki Basit köylerinin

bulunduğu ovalık alan, Ural'ın elebaşı olduğu Suriye Direniş Örgütü'nün (Mukaveme Suriye)

hakimiyetinde.      
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Satılık Villa

Antalya / Kaş

3 Oda 2 Salon 140 m²
275.000 USD

Satılık Apartman Dairesi

Çanakkale / Gelibolu

3 Oda 1 Salon 120 m²
110.000 TL
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dedügüm dedük (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/dedugum-deduk_20330) Avi
Cohen (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Avi-Cohen_2092212) "Suriyeliler" kim?
Zaten cogu Türkiye'de! Geri kalanlar baska devletlerde. Suriye'dede Sabihalar falan
kaldi.

5

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/Ahmet-

Gumus_33576)

Öne Çıkar 145 gün önce

Ahmet Gümüş (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Ahmet-Gumus_33576) Suriye
halkı hangi mezhepten olursa olsun kardeşimizdir fakat El Muhaberat'ın bütün
tetikçilerinin kafası koparılmalıdır. . .
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Ahmet Gümüş (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Ahmet-Gumus_33576)
Türkmen katili tetikçinin kafasını koparan kahramanlara selam olsun.. .
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gürhan gökalp (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/gurhan-gokalp_10181) Haber
AA ait,. gönlünden geçenimi haber yapmış ,yoksa gerçekmi yakında belli olur.
.Yorumlara bakılırsa kutuları görüp inanmayanlar buna inanmış. .Diğerleride mihraç
bize çalışıyormuş gibi üzülmüş . Allah akıl fikir versin bu millete.
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Vicdan Yalan Söylemez (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Vicdan-Yalan-
Soylemez_245311) Sıra PKK liderlerinde.
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Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
Gönder
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