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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani (http://www.hurriyet.com.tr/index/barzani) ve

Şii Ulusal Koalisyonu lideri Ammar el Hekim, Musul'da kameralar karşısına geçerek önemli

açıklamalarda bulundu. El Hekim, Türk askerinin Başika’da bulunmasına ilişkin soruyu yanıtlarken,

"DEAŞ (http://www.hurriyet.com.tr/index/deas)'a karşı operasyona katılan herkese teşekkür

ediyoruz ancak bu yardımların Irak ile anlaşmalı olması önemlidir" dedi.

Irak Kürt (http://www.hurriyet.com.tr/index/kurt) Bölgesel Yönetimi (IKBY

(http://www.hurriyet.com.tr/index/ikby)) Başkanı Mesud Barzani (http://www.hurriyet.com.tr

/index/barzani), Şii Ulusal Koalisyonu lideri Ammar el Hekim'le birlikte Musul'da kameralar

karşısına geçti.

Irak Đslam Yüksek Konseyi Başkanı Seyyid Ammar El-Hekim, Kuzey Irak’ta Bölgesel Kürt

Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelirken, "Türkiye (http://www.hurriyet.com.tr

/index/turkiye) askeri anlaşma olmadan gelmiş. Irak’la anlaşmalı olmasını isterdik. Irak kendi

(http://www.hurriyet.com.tr/index/kendi) ülkesini koruyabilir. Ne Türkiye’ye ne de başkasına

ihtiyacı yoktur" dedi. Barzani ise; "Peşmerge Musul’ a girmeyecek. Kerkük’e girmesi oradaki

başarısızlıktan dolayı oldu" diye konuştu.

Irak Đslam Yüksek Konseyi Başkanı Seyyid Ammar El-Hekim, Barzani’yi ziyaret ettikten sonra

Musul’a 120 kilometre mesafede bulunan Zertek Dağı’nda ortak basın toplantısı düzenledi. El

Hekim, 'Kürdistan (http://www.hurriyet.com.tr/index/kurdistan) bölgesinde’ operasyonların

ilerlemesini izleme fırsatı elde ettiğini anlatırken, "Burası çok önemli bir yer. Zertek Dağı

başarıya sahne olmuş bir nokta (http://www.hurriyet.com.tr/index/nokta). Peşmerge ve Irak

Ordusu kurulduğundan beri ilk defa birlikte siperdeler. Hastanede peşmerge ve Irak askerleri

aynı yerde yatıyor" dedi.

'YARDIMLARIN IRAK'LA ANLAŞMALI OLMASI GEREKĐR''YARDIMLARIN IRAK'LA ANLAŞMALI OLMASI GEREKĐR''YARDIMLARIN IRAK'LA ANLAŞMALI OLMASI GEREKĐR''YARDIMLARIN IRAK'LA ANLAŞMALI OLMASI GEREKĐR'

El Hekim, Türk (http://www.hurriyet.com.tr/index/turk) askerinin Başika’da bulunmasına ilişkin

soruyu yanıtlarken, "Bu savaş Iraklılar’ın savaşıdır. Tüm Iraklılar için aynıdır. Operasyona katılan

herkese, bize yardım eden herkese teşekkür ediyoruz, Ancak bu yardımların Irak ile anlaşmalı

olması önemlidir. Irak’ta herhangi bir güç bulunması için Irak Hükümeti ile anlaşmalı olması

lazım. Bizim düşüncemize göre Türkiye askeri anlaşma olmadan gelmiş. Irak’la anlaşmalı

olmasını isterdik. Irak kendi ülkesini koruyabilir. Ne Türkiye’ye ne de başkasına ihtiyacı yoktur.

Eskiden Türkiye güçleri vardı ve özel amaç için gelmişlerdi. Şu andaki güç ve terörle

mücadeleyle ilgili yeni bir pencere açılması lazım. Çünkü Türkiye önemli bir ülkedir" dedi.

El Hekim, çok önem verdiği Barzani görüşmesinde Kürt liderin çok önemli bir pencere açtığını

ifade ederken, "Bugün (http://www.hurriyet.com.tr/index/bugun) bu ziyaretin semeresini

görüyoruz" diye konuştu.

BARZANĐ: PEŞMERGE MUSUL'A GĐRMEYECEKBARZANĐ: PEŞMERGE MUSUL'A GĐRMEYECEKBARZANĐ: PEŞMERGE MUSUL'A GĐRMEYECEKBARZANĐ: PEŞMERGE MUSUL'A GĐRMEYECEK
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Satılık Tarla

Bursa / Nilüfer

10.040 m²
1.390.000 TL

Satılık Bina

Đstanbul / Bayrampaşa

2 Oda 1 Salon 85 m²
290.000 TL

YORUMLAR ÖNE ÇIKANLAR (39) (22)

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

/Profil

/Yok-Artik_205229)

Öne Çıkar 7 gün önce

Yok Artık (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Yok-Artik_205229) Sizde hiç Onur
Haysiyet yok birde utanmadan basın açıklaması yapıyorsunuz.

0

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

/Profil

/Mesut-

Sarp_645967)

Öne Çıkar 7 gün önce

Mesut Sarp (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Mesut-Sarp_645967) Irak
kendisini koruyabilirmiş. Bunlar bızden cok daha fazla atıp tutmayı sevmekteler.
Ulan koruyabilselerdi bu kadar başka ülkeden işgalci askerin orda ne işi vardı a
zibidiler. .Ordunuz bi gecede topu tüfegi baldırı cıplak iŞĐDcilere teslim edip
Musuldan kacmadı mı? Şimdi ön cephenin arkasında 3 - 4 sıra gidip kacmaları
engellemeye calışmıyo musunuz.. .

0

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

/Profil

/Erkan-

Yayla_149254)
Öne Çıkar 7 gün önce

Erkan Yayla (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Erkan-Yayla_149254) Barzani den
bunları duyduğunuzda sasırdınız mi? Ben şaşırmadım. Adam 'dün dündür bugün
bugün' siyasetinin alasını yapıyor. Yarın da 'Türkiye siz olmaz' diyebilir. Yine
şaşırmam.

0

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

/Profil

/seref-

oge_24778)

Öne Çıkar 7 gün önce

Şeref Öğe (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/seref-oge_24778) Hele şu
başkanlık meselesini de aradan çıkaralım sonra biz biliriz ne yapacağımızı. . .

0

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

/Profil

/hasan-

Öne Çıkar 7 gün önce

hasan yanimsi (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/hasan-yanimsi_117963) Bu
kaçıncı sefer. Artık bu hükümet gitmeli
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Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
Gönder
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