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Πάνωαπό 600 άνθρωποι απομακρύνθηκαν χθες Σάββατο από το ύστατο προπύργιο της
τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ, στην ανατολική Συρία,
καθώς οι μαχητές των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ) προετοιμάζονται για την τελική
έφοδό τους για να τους αποσπάσουν τον τομέα.
"Πάνωαπό 600 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, απομακρύνθηκαν το
Σάββατο με 25 λεωφορεία" τα οποία στάλθηκαν στα όρια της κοινότητας Σούσα από αυτήν την
κουρδοαραβική συμμαχία και τον διεθνή συνασπισμό κατά του ΙΚ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ,
δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Συριακό
Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Σύμφωναμε τον διευθυντή της οργάνωσης αυτής, τον Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, μερικές δεκάδες
τζιχαντιστές συγκαταλέγονταν στους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε
ζώνες που ελέγχουν οι ΣΔΔ.
Οιαπομακρύνσεις αυτές αυξάνουν σε 16.000 τον αριθμό των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων
760 μαχητών, που έχουν εγκαταλείψει την εμπόλεμη ζώνη από τις αρχές Δεκεμβρίου, πρόσθεσε.
Ωστόσο"αυτή είναι η πρώτη φορά που λεωφορεία μισθώθηκαν από τις ΗΠΑ και τον συνασπισμό"
για την απομάκρυνση αμάχων και μαχητών, υπογράμμισε ο Άμπντελ Ραχμάν, κάτι που αφήνει να
εννοηθεί ότι συνήφθη συμφωνία.
Κατάτη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, περίπου 25.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις
εμπόλεμες ζώνες στην ανατολική Συρία, όπου οι τζιχαντιστές υπερασπίζονται τα τελευταία τους
οχυρά, ανέφερε την Παρασκευή η Ύπατη Αρμοστεία τουΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).
Βρήκανκαταφύγιο σε καταυλισμούς ή εγκαταστάσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις αφού πέρασαν
πολλές νύχτες στην έρημο, εκτεθειμένοι σε δύσκολες κλιματικές συνθήκες, χωρίς νερό ούτε τροφή,
συμπλήρωσε η Αρμοστεία.
"Τελική έφοδος"

ΟιΣΔΔ διεξάγουν από τον Σεπτέμβριο με την υποστήριξη του διεθνούς συνασπισμού υπό τις
ΗΠΑ επιχείρηση ευρείας κλίμακας για να εκδιώξουν τους τζιχαντιστές από τους τελευταίους
θύλακες που κατέχουν στην ανατολική Συρία.
Κατάφεραντις τελευταίες εβδομάδες να τους αποσπάσουν αρκετές κοινότητες και χωριά, ανάμεσά
τους τη Χατζίν και τη Σάφα.
Οιτζιχαντιστές κρατούν ακόμη μερικά τμήματα του τελευταίου τους οχυρού, ανάμεσά τους τις
κοινότητες Σούσα και Μπαγούζ, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
ΧθεςΣάββατο, ο αντιτζιχαντιστικός συνασπισμός εκτόξευσε τουλάχιστον 20 πυραύλους εναντίον
των θέσεων που απομένουν στα χέρια των τζιχαντιστών
Παράλληλα, "περίπου 300 μαχητές των ΣΔΔ αναπτύχθηκαν στα όρια της Σούσας ενόψει της
τελικής εφόδου", σημείωσε ο Άμπντελ Ραχμάν.
Τοαυτοανακηρυγμένο "χαλιφάτο" του ΙΚ, την ίδρυση του οποίου ανακήρυξαν οι τζιχαντιστές το
2014 σε εδάφη της Συρίας και του Ιράκ που είχαν κυριεύσει, κατέρρευσε σαν πύργος από
τραπουλόχαρτα αντιμέτωπο με επιθέσεις από όλες τις κατευθύνσεις, αλλά εκατοντάδες
τζιχαντιστές συνεχίζουν τη δράση τους σε παραμεθόριες περιοχές.
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