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Irak (http://www.hurriyet.com.tr/index/irak) Başbakanı Haydar el Đbadi

(http://www.hurriyet.com.tr/index/ibadi), Bağdat’ın Ankara (http://www.hurriyet.com.tr/index

/ankara)’yla savaşmak istemediğini ancak buna hazır olduğunu söyledi. Đbadi ayrıca, "Irak’ın işgali

Türkiye’nin parçalanmasına neden olur" iddiasında bulundu.

IrakIrakIrakIrak ( ( ( (http://www.hurriyet.com.tr/index/irakhttp://www.hurriyet.com.tr/index/irakhttp://www.hurriyet.com.tr/index/irakhttp://www.hurriyet.com.tr/index/irak)))) Başbakanı Đbadi (http://www.hurriyet.com.tr

/index/ibadi), “Türkiye (http://www.hurriyet.com.tr/index/turkiye) ile savaşmak istemiyoruz

ancak karşı karşıya gelmemiz halinde buna hazırız” dedi. AFP’nin haberine göre,

televizyonlardan canlı (http://www.hurriyet.com.tr/index/canli) yayınlanan basın toplantısında

Đbadi, Türkiye’nin Irak (http://www.hurriyet.com.tr/index/irak) sınırındaki Silopi

(http://www.hurriyet.com.tr/index/silopi)’ye askeri sevkiyat yapmasını değerlendirdi.

Türkiye'den sınıra yığınak

(/sinira-yiginak-40265785)

‘TÜRKĐYE PARÇALANIR’‘TÜRKĐYE PARÇALANIR’‘TÜRKĐYE PARÇALANIR’‘TÜRKĐYE PARÇALANIR’

Đbadi, “Irak’ın işgali, Türkiye’nin parçalanmasına neden olur. Türkiye ile savaşmak, karşı karşıya

gelmek istemiyoruz. Ancak karşı karşıya gelmemiz durumunda, buna hazırız. O zaman

(http://www.hurriyet.com.tr/index/zaman) Türkiye’yi düşman olarak nitelendirir ve buna göre

davranırız” diye konuştu.

Öte yandan büyük çoğunluğu Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi güçleri de resmi twitter

(http://www.hurriyet.com.tr/index/twitter) hesabından Türkiye’yi tehdit etti. Paylaşılan mesajda,

“Türkiye’nin Ezidi Sincar’ı herhangi bir şekilde işgali Iraklı PMU’nun (Haşdi Şabi) tüm gücüyle

yüzleşecektir. PMU topraklarımızı Türkiye’ye karşı koruyacak” denildi.

DEAŞ GERĐLĐYORDEAŞ GERĐLĐYORDEAŞ GERĐLĐYORDEAŞ GERĐLĐYOR

Bu arada Irak ordusu, DEAŞ’ın 10 Haziran 2014’te ele geçirdiği Musul kentini geri almak için 17

Ekim’de başlattığı operasyonda kentte ilerleyişini sürdürüyor. Fransız haber

(http://www.hurriyet.com.tr) ajansı AFP’nin haberine göre Irak ordusuna bağlı özel eğitimli

terörle mücadele timleri, kentin güneydoğusundaki Cudeytat el Mufti bölgesine girdi. Dün önce

Kokceli köyünü ve kentin televizyon (http://www.hurriyet.com.tr/index/televizyon) binasını ele

geçiren Iraklı güçler ardından kentte ilerleyişini sürdürdü.
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Satılık Apartman Dairesi

Bursa / Nilüfer

2 Oda 1 Salon 110 m²
225.000 TL

Satılık Apartman Dairesi

Balıkesir / Gönen

2 Oda 1 Salon 90 m²
64.500 TL

YORUMLAR ÖNE ÇIKANLAR (89) (33)

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

/Profil

/mahir-

otar_326120)

Öne Çıkar 5 gün önce

mahir otar (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/mahir-otar_326120) yapiyorsun
numaran seni kendi internet sayfama koyup, hakkinda agir yazacagim.

1

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

/Profil

/Serkan-

Lica_2128916)

Öne Çıkar 5 gün önce

Serkan Lica (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Serkan-Lica_2128916) ibadi çok
geç kaldın Seni anca ĐRan kurtarır ama oda zor ĐsRaiL de ĐRan i bellicek

0

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

/Profil

/hamur-

abi_82488)
Öne Çıkar 5 gün önce

hamur abi (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/hamur-abi_82488) Bir ülkeye ve
yurttaşlarına hakaret içeren dili bırakmak gerek. Irak halkı zaten başlarında bir
zorbayı tutmanın bedelini hala çok ağır ödüyor. Ülkelerinin diktatörlerinin yarattığı
tahribatı halklar çeker, bu bir sosyal yasa. Kimsenin kimseye dil uzatacak hali yok.

0

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

/Profil

/hamur-

abi_82488)

Öne Çıkar 5 gün önce

hamur abi (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/hamur-abi_82488) Saddam'a o
dönem "Sen yeni Selahaddin Eyyubi'sin" diye çok gaz verdiler. Oraya buraya
saldırttılar. Elindeki petrolü-parayı ülkesinin ve halkının gelişimine kullanacağına
"Cehennem topu yaptım" dolduruşuyla kendini bir şey zannetti. Sonra bir oyukta
yakalandı, sonu vahim oldu. Irak da bu hale geldi. Bugün bir yere askeri ile girme
sevdası tarihe gömüldü. Dünya gelişiyor, eşit gelişim sağlandığında sınırlar filan
kalmayacak zaten. KEndimizi ortaçağa değil bilgi ve sevg

0

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

/Profil Öne Çıkar 5 gün önce

threes threes (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/threes-threes_168029) Türkiye
musula girdikten sonrada bakalım bu açıklamaları yapabilecekmisin

1

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
Gönder
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