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ΗΤουρκία συνεχίζει να χτυπά την κουρδική πολιτοφυλακή στη βορειοανατολική Συρία για δεύτερη
μέρα, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να σωθούν
από τους βομβαρδισμούς. Δεκάδες είναι οι νεκροί από τις μάχες σώμα με σώμα μεταξύ των
Κούρδων μαχητών από τη μία πλευρά και του τουρκικού στρατού που συνοδεύεται από ένοπλες
ομάδες Αράβων και Τουρκμένων από την άλλη.
Ητουρκική επίθεση εναντίον των πρώην συμμάχων των ΗΠΑ, Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων
(SDF), που ξεκίνησε λίγες μέρες μετά την απομάκρυνση των αμερικανικών στρατευμάτων, ανοίγει
ένα από τα μεγαλύτερα νέα μέτωπα εδώ και χρόνια σε έναν οκταετή πόλεμο, στον οποίο
συμμετείχαν σχεδόν όλες οι παγκόσμιες υπερδυνάμεις.
Τουλάχιστον23 μαχητές των Κούρδων του SDF και έξι μαχητές από μία ομάδα αντικαθεστωτικών
της Συρίας που υποστηρίζεται από την Τουρκία σκοτώθηκαν, όπως δήλωσε το Συριακό
Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο παρακολουθεί τον οκταετή πόλεμο της
Συρίας.
ΟΤούρκος πρόεδρος, μιλώντας νωρίτερα σε μέλη του κόμματός του ανακοίνωσε ότι έχουν
σκοτωθεί περισσότεροι από 109 "τρομοκράτες", χωρίς να δώσει κανένα παραπάνω στοιχείο.

Başkan Erdoğan'ın sesinden A Haber'de yayınlanan klip sosyal medyada gündem oldu
— Sabah Gazetesi (@Sabah) October 10, 2019
ΟιSDF είπαν ότι οι τουρκικές αεροπορικές επιδρομές και οι βομβαρδισμοί είχαν σκοτώσει επίσης
εννέα άμαχους, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον τρία παιδιά. Από την άλλη, τις πρώτες ώρες της
επίθεσης, οι Κούρδοι έκαναν μία αντεπίθεση με όλμους και ρουκέτες εναντίον τριών χωριών της
Τουρκίας σκοτώνοντας 6 άτομα, μεταξύ των οποίων ένα μωρό 9 μηνών και τραυματίζοντας 70,
σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνείου της Σανλιούρφα, αλλά και γιατρούς της πόλης

Ακτσακαλέ.
Απότην πλευρά του, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι τουρκικές δυνάμεις έχουν
σκοτώσει 174 "τρομοκράτες".

Ηεξέλιξη της τουρκικής εισβολής
Οτουρκικός στρατός "απελευθέρωσε" από "τρομοκράτες" επτά χωριά κοντά στις συνοριακές
πόλεις Τελ Αμπιάντ και Ρας αλ Αϊν στην βορειοανατολική Συρία, στο πλαίσιο της τουρκικής
επιχείρησης "Πηγή Ειρήνης" που εξαπέλυσε χθες η Άγκυρα, εισβάλλοντας στη Συρία, μετέδωσε το
τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και ένας εκπρόσωπος των κουρδικών δυνάμεων.
Ταχωριά αλ Γιαμπισάχ και Τελ Φαντάρ ήταν τα πρώτα που "εκκαθαρίστηκαν από τρομοκράτες".
Ακολούθησαν τα χωριά Μουσεϊρίφα, Νταμπάτ, Μπιρ Ασίφ και Χαμιντίγια στην Τελ Αμπιάντ και το
χωριό Κίστο της Ρας αλ Αϊν, ανέφερε το Anadolu.
Οιαντάρτες του αποκαλούμενου Συριακού Εθνικού Στρατού λαμβάνουν προληπτικά μέτρα
ασφαλείας στα χωριά που βρίσκονται δυτικά της Τελ Αμπιάντ.
Οεκπρόσωπος του Συριακού Εθνικού Στρατού Γιούσεφ Χαμούντ δήλωσε πως Τούρκοι στρατιώτες
και Σύροι αντάρτες έχουν πλέον περικυκλώσει τις πόλεις Ρας αλ Αϊν και Τελ Αμπιάντ, έπειτα από
χερσαία επίθεση που εξαπέλυσαν.
Οιπόλεις αυτές ελέγχονται από τις υπό την ηγεσία των Κούρδων Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις
(SDF).

SDF: Αποκρούσαμε νέα επίθεση των Τούρκων
Νωρίτεραοι κουρδικές δυνάμεις στη Συρία είχαν αναφέρει σε ανακοίνωσή τους ότι απώθησαν νέα
χερσαία επίθεση του τουρκικού στρατού στα σύνορα ανάμεσα στις δύο χώρες.
Σποραδικάπυρά πυροβολικού αναφέρθηκαν επίσης σήμερα το πρωί στις μεθοριακές ζώνες της
Ταλ Αμπιάντ και Ρας αλ Αΐν, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων."Από την πλευρά του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ωστόσο ότι η
επιχείρησή του "διεξήχθη με επιτυχία κατά τη διάρκεια της νύχτας από αέρος και στο έδαφος",
διαβεβαιώνοντας ότι επετεύχθησαν "προκαθορισμένοι στόχοι" για την κατάληψη θέσεων, αλλά δεν
διευκρίνισε περαιτέρω.
Ωστόσοοι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) ανέφεραν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν ότι
απώθησαν χερσαία επίθεση στον τομέα του Ρας αλ Αΐν. "Οι δυνάμεις μας εμπόδισαν μια
απόπειρα χερσαίας διείσδυσης του τουρκικού στρατού κατοχής στον άξονα Ταλ-Χάλαφ - Αλούκ",
αναφέρεται στην ανακοίνωση των SDF. Χθες το βράδυ οι Συριακές Δημοκρατικές δυνάμεις είχαν
και πάλι ανακοινώσει ότι απώθησαν παρόμοια επίθεση στον τομέα του Ταλ Αμπιάντ.

Εκατέρωθενστέλνονται ενισχύσεις. Κονβόι στρατιωτών καταφθάνουν στα σύνορα έτοιμοι να
περάσουν στη Συρία, ενώ αντίστοιχα τεράστιες ενισχύσεις στέλνουν και οι Κούρδοι από την
περιοχή της Ράκα προς το βορρά, μετά και την παύση των επιχειρήσεων εναντίον των
τζιχαντιστών.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

