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ÇATIŞMALARIN ÇATIŞMALARIN ÇATIŞMALARIN ÇATIŞMALARIN en yoğun yaşandığı Musul (http://www.hurriyet.com.tr/index

/musul)’un güneydoğusundaki Hazır cephesinin yakınında kurulan Hazır mülteci

kampında yaklaşık 200 aile (http://www.hurriyetaile.com) bulunuyor.

Çoğunluğu Şebeklerden (Kürtçe (http://www.hurriyet.com.tr/index/kurtce)

konuşan Sünni azınlık) oluşan mülteciler Erbil (http://www.hurriyet.com.tr

/index/erbil)’e, Musul’a bağlı Topzava köyünden gelmiş. Irak (http://www.hurriyet.com.tr/index

/irak) yönetiminin denetiminde bulunan kampta mültecilere düzenli olarak yemek

(http://www.hurriyet.com.tr/index/yemek) verilse de mülteciler yemek dışındaki diğer

ihtiyaçlarını kendileri karşılamak zorunda. Ancak değerli eşyaları da dahil bütün mal varlıklarını

köyde bırakan mülteciler gereksinimlerini karşılayamadıkları için zor durumda.

Operasyonda evinin bahçesine top mermisi düştüğü için bir torunu yaralanan Zeynel Halef,

yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Operasyon başladığında evden çıkamadık. Şehirde kalmamız

güvenli değildi. DEAŞ (http://www.hurriyet.com.tr/index/deas)’lılara şehri terk etmek

istediğimizi söyledik. Ancak buna izin vermediler. Evime isabet eden top mermisi nedeniyle

torunum yaralandı. O sırada bize sığınan bir akrabam hayatını kaybetti. Her şeyimizi bırakarak

buraya geldik. Üstümüzdeki elbiseler dışında hiçbir şey alamadık. Köyün her tarafına bombalar

yerleştirildiği için şu anda köyümüze dönemiyoruz.”

DEAŞ BĐZĐ AÇ BIRAKIYORDU: DEAŞ BĐZĐ AÇ BIRAKIYORDU: DEAŞ BĐZĐ AÇ BIRAKIYORDU: DEAŞ BĐZĐ AÇ BIRAKIYORDU:  DEAŞ’ın elindeyken köyü terk edemediklerini söyleyen Şahap

Ahmed, “DEAŞ köyü terk etmemize izin vermiyordu. Ancak özel izinle Musul’a gitmeye izin

veriyorlardı. DEAŞ her şeyi kontrol altına almıştı. Çevredeki fırınlar, marketler DEAŞ’ın

denetimindeydi. DEAŞ bize erzak ve ekmek vermiyordu. Bazı günler yiyecek bir şey

bulamıyorduk. Bilinçli olarak insanları aç bırakıyordu. Operasyon başladığında köyü terk

etmemize izin vermedi. Ancak bütün riski göze alarak ailemi ve çocuklarımı yanıma alarak

Erbil’e geldim. Operasyonlar bittikten sonra evimize dönmek istiyoruz” dedi.

KÖYÜN ORTASINDA ĐDAM:KÖYÜN ORTASINDA ĐDAM:KÖYÜN ORTASINDA ĐDAM:KÖYÜN ORTASINDA ĐDAM: Önceki gün Erbil’e geldiğini söyleyen ve ismini vermek istemeyen

bir başka Şebek ailesi ise DEAŞ döneminde yaşadıklarını, “DEAŞ’da insaniyet adına bir şey yok.

Televizyon (http://www.hurriyet.com.tr/index/televizyon) izlememiz yasaktı. Radyo

(http://www.hurriyet.com.tr/index/radyo) dinlememiz yasaktı. Telefonla konuşmamız yasaktı.

Sakal tıraşı olmamıza izin vermiyordu. Kendilerinin giydiği elbiseleri giymemizi istiyorlardı. Her

şey onların istediği gibi olmak zorundaydı. DEAŞ kendisine karşı gelenleri ajan olmakla

suçluyordu. Ajan ilan edilen birinin cezası da ölümdü. Ajan olmakla suçlanan bir köylümüz

köyün ortasında idam edildi” sözleriyle anlattı.
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Satılık Apartman Dairesi

Đstanbul / Başakşehir

2 Oda 1 Salon 85 m²
253.000 TL

Satılık Yazlık

Aydın / Kuşadası

3 Oda 1 Salon 130 m²
245.000 TL
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