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Irak’ýn 16. Tugayý Peþmergeye katýldý!

TÜRK ORDUSU HAPÝSLERE ATILIRKEN, BARZANÝ ORDUSU BÜYÜYOR !
Irak
ordusuna ait Süleymaniye´deki 16. Tugayýn Kürdistan Bölgesel Yönetimine
baðlý Pêþmerge Bakanlýðýna katýldýðý açýklandý. Kurdpress haber
ajansýna özel bir demeç veren Pêþmerge güçlerine baðlý üst düzey bir
yetkili, Süleymaniye´deki 16. Tugay&rsquo;daki Arap asker ve subaylarýn
çýkarýlmasýndan sonra tugaya Pêþmerge
güçlerine katýlmasý emri verildiðini açýkladý. Tuzhurmatu&rsquo;daki Pêþmerge
yetkilisi, yaptýðý açýklamada &ldquo;Irak merkezi hükümeti, Silêmanî´deki 16.
Tugay&rsquo;da bulunan tüm Kürd subay ve komutanlarý baþka bir bölgeye
gönderip Kürdlerin yerine Arap subaylar atanmasý yönünde emir verdi.
Kürd komutanlar ve subaylar ise bu emre karþý çýktý&rdquo; dedi.

Ýsminin açýklanmasýný istemeyen Kürd askeri yetkili, Irak merkezi
hükümetini 16. Tugay&rsquo;daki Kürd subaylarý eðitim gerekçesiyle baþka
bölgelere göndermeye çalýþmakla suçlayarak Irak hükümetinin Kürd subay
ve askerlerin Nakþibendi ve el-Kaide gruplarýna karþý mücadele
etmemesini buna gerekçe olarak ileri sürdüðünü söyledi.

16.
Tugay&rsquo;daki Kürt subaylarýn 7 Mayýs&rsquo;ta sayýlarý hiç de az olmayan Arap
askerleri çýkarma ve 16. Tugayý Pêþmerge güçlerine baðlama kararý
aldýklarýný belirten Pêþmerge yetkilisi, Kürd komutanlarýn tugaya ait
aðýr ve hafif silahlarla askeri araç ve teçhizatý Irak ordusuna
vermediðini ve tugaydan ihraç ettikleri Arap askerlerin de bu silahlarý
ve askeri araçlarý götürmesine izin vermediklerini söyledi.

16.
Tugayýn halen Tuzhurmatu ve çevresinde bulunduðunu belirten Kürd
yetkili, Irak ordusunun Cebel Hamreyn ve civarýnda bulunduðunu, 16.
Tugay&rsquo;la Uyanýþ Konseyi güçlerinin de bu bölgelerde yer aldýðýný ifade
etti.

Peþmerge yetkilisi, 16. Tugay&rsquo;ýn Nakþibendi ve el-Kaide
militanlarýna karþý mücadele edip etmediði yönündeki bir soruya da
&ldquo;mücadele etmemek bir yana, onlara en ufak bir müsamaha dahi
gösterilmedi, hatta bazý Kürd askerler onlarla çatýþmada öldürüldü.
Nakþibendi ve el-Kaide gruplarýna ait çok sayýda silah ve mühimmatý
onlar ele geçirdi. Silahlý gruplar Sîlêman Beg bölgesinde bulunduðu
zaman 16. Tugay güçleri helikopterlerle ve aðýr silahlarla onlara
operasyon yaptý.
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