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Türk Devleti Sincar da Yezidilere Saldırıyor 
 

Türk devletinin anti Kürt anti Yezidi düşmanlığı ve saldırıları devam ediyor. Türk 
ordusuna ait savaş uçakları dün (15.08.2018) Sincar’ı bombaladı, çok sayıda Yezidi’yi öldürdü ve 
yaraladı. Türk devletinin bu menfur ve insanlık dışı saldırısını şiddetle kınıyoruz. 

Yezidi kenti olan Sincar, 3 Ağustos 2014’te DAIŞ tarafından işgal edilmişti. Bu işgalde 
yüzbinlerce insan yerinden yurdundan oldu. Yezidi inancına mensup binlerce insan katledilerek toplu 
mezarlara gömüldü. Binlerce kadın cariye olarak alındı ve pazarlarda satıldı. Halen binlerce Yezidi 
kadını kayıptır. 

Katliam yaşayan köylerden biri de Koço köyüdür. DAIŞ teröristleri işgal ettikleri Koço 
köyünde, 15 Ağustos 2014’te 400’ü aşkın Yezidi Kürt’ü katletti ve çoğu kadın ve çocuk yüzlercesini 
kaçırmıştı. Köyde alıkonulan 500’e yakın Yezidi kadından halen haber alınamıyor. 

Katliamın 4. yıl dönümü münasebetiyle dün Koço köyünde kitlesel anma merasimi 
vardı. Anma merasiminden dönen bir konvoy Türk savaş uçakları tarafından vuruldu, çok sayıda 
insan yaşamını kaybetti ve yaralandı. Konvoyda hayatını kaybedenlerden biri de Yezidi halk 
önderlerinden Zeki Şingalî (İsmail Özden) idi. Zeki Şingali, 2014 yılından beri Sincar mıntıkasını 
terk etmeyen ve halkına sahip çıkan bir halk önderiydi. 

Başında Recep Tayip Erdoğan’ın bulunduğu Türk devleti, bugüne kadar DAIŞ başta 
olmak üzere tüm Cihadistleri destekledi. DAIŞ terör örgütünü hem Sincar da hem de Kobani de 
destekledi. Türk devleti dünkü saldırısı ile bir kez daha katliamcı ve Yezidi düşmanı yüzünü gösterdi. 
Dünkü saldırı DAIŞ’ın yarım bıraktığı Yezidi katliamının tamamlanmasıdır. Bu saldırı Ağustos 2014 
saldırılarının devamıdır. 

Sincar, Irak içlerinde Türkiye sınırlarından 150 km uzaktadır. Türk devleti bu saldırı ile 
uluslararası normları ve insancıl hukuku ihlal etmiştir. Türk devleti burada insanlığa karşı suç 
işlemiştir. Sincar halkı, Yezidi inancına mensup insanlarımız yeni bir katliam ve jenosit tehdidi ile 
karşı karşıyadırlar.  

Başta BM ve DAIŞ’e Karşı Uluslararası Koalisyon olmak üzere tüm uluslararası 
kurumları, ilgili tüm güçleri ve insanım diyen herkesi, Türk devletinin saldırılarına karşı durmaya ve 
Yezidi halkımızla dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz. 
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