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συνεχίζεται με επιτυχία
10/Οκτ/2019 12:46
Οιτουρκικές δυνάμεις που μετέχουν στην στρατιωτική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία
πέτυχαν τους προκαθορισμένους στόχους τους και η επιχείρησή τους συνεχίζεται με επιτυχία
όπως έχει προγραμματιστεί, ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.
Όπωςπροσθέτει στο Twitter, η επιχείρηση αυτή, η οποία έχει στόχο κουρδική πολιτοφυλακή, την
οποία η Άγκυρα έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση, συνέχισε κατά τη διάρκεια όλης της
νύχτας από αέρος και εδάφους.
Ηεπίθεση άρχισε χθες μετά την απομάκρυνση από τις ΗΠΑ ορισμένων εκ των στρατιωτών τους
στην περιοχή.
Νωρίτερατο τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε και πάλι σε μήνυμά του στο Twitter ότι οι
τουρκικές δυνάμεις προχωρούν βαθύτερα στο συριακό έδαφος ανατολικά του Ευφράτη σήμερα
δεύτερη ημέρα των επιχειρήσεών τους στη βορειοανατολική Συρία.
"Οιηρωικοί κομάντος μας που μετέχουν στην Επιχείρηση Πηγή Ειρήνης συνεχίζουν να
προελαύνουν ανατολικά του Ευφράτη", αναφέρει στο μήνυμά του στο Twitter το τουρκικό
υπουργείο Άμυνας, το οποίο ανήρτησε επίσης βίντεο που δείχνει στρατιώτες να ρίχνουν ριπές
μέσα στο σκοτάδι την ώρα που προχωρούν.
Αυτόπτηςμάρτυρας στην τουρκική πόλη Ακτσάκαλε δήλωσε ότι ρουκέτες εξαπολύονταν από εκεί
πέραν των συνόρων με στόχο την Τελ Αμπιάντ στη Συρία και καπνός υψωνόταν στον αέρα από
δύο στόχους που επλήγησαν στην συριακή πλευρά των συνόρων.
Άλλοςαυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι οι τουρκικές δυνάμεις βομβάρδιζαν στόχους κοντά στο Ραλ
Αλ Αΐν σήμερα το πρωί και ότι μαχητές των υπό κουρδική ηγεσία Συριακών Δημοκρατικών
Δυνάμεων απαντούσαν στα πυρά.
Οκουρδικός στρατός έχει πλήξει 181 στόχους της κουρδικής πολιτοφυλακής με τις αεροπορικές
του δυνάμεις και το πυροβολικό του από την έναρξη της επιχείρησης αυτής στη βορειοανατολική
Συρία, σημείωσε παράλληλα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.
Τηνίδια ώρα ο Αραβικός Σύνδεσμος ανακοίνωσε σήμερα ότι συγκαλεί για το Σάββατο έκτακτη

σύνοδο του οργανισμού για την επίθεση που εξαπέλυσε η Τουρκία κατά των κουρδικών δυνάμεων
στη Συρία.
"Κατόπιναιτήματος της Αιγύπτου, οι άραβες υπουργοί Εξωτερικών θα συνέλθουν στο Κάιρο στις
12 Οκτωβρίου για να συζητήσουν για την τουρκική επίθεση στο συριακό έδαφος", σημείωσε ο
Χόσαμ Ζάκι, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου.
Ητουρκική επίθεση "παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και συνιστά απαράδεκτη επίθεση κατά της
εθνικής κυριαρχίας ενός κράτους μέλους", σημείωσε ο Ζάκι.
Ησυμμετοχή της Συρίας στον Αραβικό Σύνδεσμο είχε ανασταλεί το 2011 μερικούς μήνες μετά την
έναρξη της σύγκρουσης στη χώρα και το θέμα της εκ νέου συμμετοχής της διχάζει εδώ και
περισσότερο από έναν χρόνο τα κράτη μέλη του οργανισμού.
Χθεςτο βράδυ η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν την επίθεση που
εξαπέλυσε η Άγκυρα κατά της κουρδικής πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG)
στη Συρία.
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