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Μετά τις διαβουλεύσεις σε υπουργικό επίπεδο στη Μόσχα ο ρώσος υπΕξ Σεργκέι Λαβρόφ
δήλωσε ότι "ρωσικές και τουρκικές δυνάμεις θα συντονίζουν τις επιχειρήσεις τους με
στόχο την εξουδετέρωση της τρομοκρατικής απειλής".
Ηαιφνιδιαστική απόφαση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αποχώρηση των
αμερικανικών δυνάμεων από τη Συρία θεωρείται καμπή για τη χώρα. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού
της επόμενης μέρας, αλλά και της συμπλήρωσης του κενού που αφήνουν πίσω τους οι
αμερικανικές δυνάμεις, συναντήθηκαν σήμερα στη Μόσχα εκπρόσωποι Τουρκίας και Ρωσίας.
Ανάμεσά τους οι υπουργοί Εξωτερικών Μελβούτ Τσαβούσογλου και Σεργκέι Λαβρόφ, οι υπουργοί
Άμυνας, καθώς και οι επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών. Στην ατζέντα των
επαφών βρέθηκε και το ζήτημα της αναμενόμενης επιχείρησης του τουρκικού στρατού ανατολικά
του Εφράτη.
Μετάτην ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων στη Μόσχα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι
Λαβρόφ δήλωσε ότι "στα νέα συμφραζόμενα ρωσικές και τουρκικές δυνάμεις θα συντονίζουν τις

επιχειρήσεις τους με στόχο την εξουδετέρωση της τρομοκρατικής απειλής στη Συρία".
Τουρκικάμέσα ενημέρωσης, με πηγές δημοσιογράφους που βρίσκονται στην περιοχή, διαψεύδουν
την ανακοίνωση του συριακού στρατού ότι μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων
εισήλθαν στο Μανμπίτζ. Είδηση που διαψεύδεται και από το πεντάγωνο των ΗΠΑ. Άλλες πηγές
αναφέρουν ότι οι δυνάμεις του Άσαντ έχουν εισέλθει στην δυτική πλευρά του Μανμπίτζ.
Στόχος της Άγκυρας η απομάκρυνση των κουρδικών δυνάμεων από τη βόρεια Συρία
Στομεταξύ η κινητικότητα στην περιοχή είναι σταθερά ανοδική. Επιπλέον δυνάμεις
τεθωρακισμένων του τουρκικού στρατού εξακολουθούν να μεταφέρονται στην παραμεθόριο από
τις γύρω πόλεις προς ενίσχυση των μονάδων που έχουν ήδη συγκεντρωθεί εκεί.
Οελεύθερος συριακός στρατός των αντικαθεστωτικών μετά την ανακοίνωση της ΥΡG και των
δυνάμεων του Άσαντ για είσοδό τους Μανμπίτζ, έστειλε και νέες δυνάμεις δυτικά του μετώπου της
περιοχής. Οι δυνάμεις Χαμζά που μετακινήθηκαν δυτικά του μετώπου αποτελούνται από
Τουρκομάνους που πολέμησαν μαζί με τον τουρκικό στρατό στις επιχειρήσεις, "Ασπίδα του
Ευφράτη" και "Κλάδος ελαίας" που πραγματοποιήθηκαν σε Συριακό έδαφος.
ΗΆγκυρα που με την αιφνιδιαστική απόφαση του Τραμπ ανέβαλε την εισβολή ανατολικά του
Ευφράτη συνεχίζει τις κινήσεις στην διπλωματική σκακιέρα για να επιτύχει την μέγιστη δυνατή
αποδοχή και τον συντονισμό, με Ρωσία και ΗΠΑ. Η απομάκρυνση των κουρδικών δυνάμεων από
τα σύνορά της με την Συρία και ανατολικά του Ευφράτη είναι ο πρωταρχικός στόχος και το κύριο
μέλημα της Άγκυρας που δεν θέλει επ' ουδενί να δεί ένα κουρδικό κράτος να ιδρύεται εκεί, κάτι
που φαίνεται να θεωρεί ωφέλιμο για τα συμφέροντά του στην περιοχή το Ισραήλ.
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