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kaydetti. Türkiye, ABD'ye "Rakka operasyonunda YPG varsa biz yokuz" şeklinde şartını sunmuş,

ABD ise Türkiye'ye teminat vermişti

Towsend, dün Bağdat’tan videokonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında özetle şunları

söyledi:

KABĐLĐYETĐ OLAN TEK GÜÇ SDG:KABĐLĐYETĐ OLAN TEK GÜÇ SDG:KABĐLĐYETĐ OLAN TEK GÜÇ SDG:KABĐLĐYETĐ OLAN TEK GÜÇ SDG: “Türkiye (http://www.hurriyet.com.tr/index/turkiye) bizim

Suriye (http://www.hurriyet.com.tr/index/suriye) Demokratik Güçleri’yle hiçbir yerde, özellikle

de Rakka (http://www.hurriyet.com.tr/index/rakka)’da birlikte çalıştığımızı görmek istemiyor.

Gerçekler ise şunlar: Yakın dönem içerisinde savaşma yeteneğine sahip olan tek güç, YPG

(http://www.hurriyet.com.tr/index/ypg)’nin önemli bir unsurunu oluşturduğu SDG. O yüzden

Türkiye ile müzakere ediyor, planlama yapıyor ve konuşuyoruz.”

“SDG, YPG ve Suriye Arap Koalisyonu, Rakka kuşatmasında yer alacak bu kuvvetin parçası

olacak. Sonra ne olacak, henüz belirlenmedi. Hükümetimiz, yerel ortaklarımız ve Türk

(http://www.hurriyet.com.tr/index/turk) hükümeti arasında bu iş nasıl olacak bilmiyorum.

Türkler buna dâhil olma konusundaki isteklerini dile getirdiler. Bunun üzerinde sonra

çalışacağız.”

Şok iddia: Darbeci askerler Đncirlik'te YPG
heyetiyle görüştü

(/ypgnin-incirlikte-darbeci-askerlerle-gorustugu-iddiasi-

40260025)

MENBĐÇ’TE MENBĐÇ’TE MENBĐÇ’TE MENBĐÇ’TE KOALĐSYONKOALĐSYONKOALĐSYONKOALĐSYON ( ( ( (http://www.hurriyet.com.tr/index/koalisyonhttp://www.hurriyet.com.tr/index/koalisyonhttp://www.hurriyet.com.tr/index/koalisyonhttp://www.hurriyet.com.tr/index/koalisyon)))) ASKERLERĐ VAR: ASKERLERĐ VAR: ASKERLERĐ VAR: ASKERLERĐ VAR:

Townsend, Cumhurbaşkanı (http://www.hurriyet.com.tr/index/recep-tayyip-erdogan) Erdoğan

(http://www.hurriyet.com.tr/index/recep-tayyip-erdogan)’ın, Türkiye’nin YPG’yi Menbiç’ten

çıkartacak yollara başvurabileceği yönündeki açıklamaları sonrası Türkiye ve YPG arasında

Menbiç’te bir çatışma riskinden endişe duyup duymadığı sorusuna yanıt verdi. ABD

(http://www.hurriyet.com.tr/index/abd) özel kuvvetlerinin adını anmadan, koalisyon

unsurlarının Menbiç’te olduğunu hatırlan Townsend, Ağustos sonu Türkiye ve YPG arasında

düşük yoğunluklu bir çatışma yaşandığını, o zamandan beri bunun tekrar etmediğini ve bu

durumu devam ettirmek istediklerini söyledi.
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Satılık Apartman Dairesi

Ankara / Çankaya

4 Oda 1 Salon 180 m²
1.500.000 TL

Satılık Apartman Dairesi

Aydın / Efeler

2 Oda 1 Salon 90 m²
135.000 TL
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Öne Çıkar 7 gün önce

Emre Lütfü Köseoğlu (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Emre-Lutfu-
Koseoglu_298105) Onu da görürüz bakalım. Söylemek bir şey, yapmak başka bir
şey. Cerablus da bize mezar olacaktı, Münbiç'i de vermiyorlardı, El-Bab'a da
yaklaşamazdık, Musul'da da olmayacaktık. . .Hepsi de ABD'li yetkililerin
açıklamalarıydı. Göreceğiz bakalım öyle mi oluyormuş. . .Đş sahada biter.
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SOKAKTAKĐ VATANDAŞ (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/SOKAKTAKi-
VATANDAs_969825) Vay be bu nedir arkadaş? herkes delikanlı olsun rengini belli
etsin de dost kim düşman kim anlayalım artık. Egemen bir devlet olduğumzu artık
göstermeliyiz! bu nedir ya böyle yeter artık elin amerikalısı ve diğer kan emicileri
nerelerden gelip neler yapıyor olan mazluma ve güçsüze oluyor. unutulmamalıdır
ki bu topraklarda söz sahibi olması gereken güç Türkiyedir. Bunu artık bütün
dünyaya göstermemiz lazım!
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Öne Çıkar 7 gün önce

mehmet gültekin (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/mehmet-gultekin_993156)
dünyada finans piyasasında bir değişiklik yok, türkiye'de de yok. dolar aldı başını
gidiyor; çirkin amerikalı liranın değeriyle oynayarak PKK/YPG politikasının
türkiye'ce onaylanmasını istiyor. türkiye senin pis politikana hayır diyor. . .
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Kara Kartal BJK (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Kara-Kartal-BJK_1032010)
Irak ordusu arkasında Đran ve abd olmadan sürekli toprak ve mühimmat kaybetti.
Suriye ordusu arkasında Rusya ve Đran olmadan sürekli toprak kaybetti. Kürtlere
doğru düzgün tank bile vermediler, ĐŞĐD'in canına okudu. Kabul edelim ki ĐŞĐD'i
bitiren Kürtler olacak.

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
Gönder

Sayfa Başı

(/)

Gündem (/gundem/) Dünya (/dunya/) Ekonomi (/ekonomi/)

Spor (/spor/) Astroloji (/astroloji/) Seyahat (/seyahat/)

Kelebek (/kelebek/) Son Dakika (/son-dakika/) Yazarlar (/yazarlar/) MENÜ

ABD ilk kez net olarak açıkladı: YPG, Rakka’da olacak - Dünya Hab... http://www.hurriyet.com.tr/abd-ilk-kez-net-olarak-acikladi-ypg-r...

3 / 3 2016/11/04 12:17


