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Συνεχίζονται οι τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βόρεια Συρία. Νεκροί και
τραυματίες και από τις δυο πλευρές. Πούτιν και Μακρόν ζητούν άμεσο τερματισμό των
επιχειρήσεων.
Ξαφνιάζειη είδηση ότι ο τουρκικός στρατός που φαινόταν να προελαύνει πολύ αργά και
προσεκτικά, έχει εισέλθει στο Ρεσουλάιν. Οι επόμενες ώρες και μέρες θα δείξουν αν πρόκειται για
τακτική ή άτακτη υποχώρηση των κούρδων από την κωμόπολη.
Ηαμφιλεγόμενη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών που προχθές άσκησαν μαζί με την Ρωσία βέτο
στην καταδίκη των επιχειρήσεων του τουρκικού στρατού ξεδιπλώνεται όλο και περισσότερο.
Αυτήτην φορά πρόταση που κατέθεσε η Ουάσιγκτον στα Ηνωμένα Έθνη με την οποία θα ζητούσε
την αναστολή των επιχειρήσεων και αναζήτηση διπλωματικής λύσης στις ανησυχίες ασφάλειας της
Τουρκίας δεν πέρασε με βέτο της Ρωσίας.

Απότην άλλη οι δηλώσεις του υπουργού Θησαυροφυλακίου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι ο
Πρόεδρος Ντόναλτ Τράμπ θα υπογράψει διάταγμα που θα επιτρέπει στο υπουργείο να ασκήσει
κυρώσεις στην Τουρκία, οι οποίες όμως δεν θα εφαρμοστούν άμεσα έτυχαν άμεσης αντίδρασης
από το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. "Να μην αμφιβάλλει κανείς ότι στα πλαίσια της
αμοιβαιότητας θα απαντήσουμε στο πολλαπλάσιο" είναι η ανακοίνωση που έκανε ο εκπρόσωπος
του υpουργείου Χαμί Ακσόι.
Πολλοί νεκροί και μέσα στην Τουρκία
Στομεταξύ η είδηση του Newsweek που έλεγε ότι χτυπήθηκε παρατηρητήριο των ΗΠΑ
διαψεύστηκε άμεσα από τον ίδιο τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας που
επισκεπτόταν την νύχτα το επιχειρησιακό αρχηγείο στον Σανλίουρφα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα είπε
υπάρχει ο απαιτούμενος συντονισμός με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βάλαμε κατά θέσεων περίπου
ένα χιλιόμετρο νοτιοδυτικά του παρατηρητηρίου από όπου δεχόμασταν επιθέσεις με ολμοβόλα.
Αλλάκαι αξιωματούχος του αμερικανικού Πενταγώνου δήλωσε ότι έγινε έκρηξη κοντά σε
παρατηρητήριο των ΗΠΑ αλλά δεν έχει διαπιστωθεί από που προήλθε.
Μπορείστο διπλωματικό επίπεδο παρά τις αντιδράσεις στον ΟΗΕ και την ΕΕ, η κατάσταση να
είναι διαχειρήσιμη και η Άγκυρα να δηλώσει δια στόματος Ερντογάν ότι είναι αποφασισμένη να
πάει μέχρι τέλους ότι και να λένε οι άλλοι, αλλά στο πεδίο της μάχης οι απώλειες ειδικότερα σε
αμάχους είναι πολλοί περισσότεροι από τις προηγούμενες δύο επιχειρήσεις του τουρκικού
στρατού εντός της Συρίας.
Μέχρισήμερα το πρωί οι νεκροί πολίτες εντός της Τουρκίας από βλήματα όλμων των Κούρδων
ανταρτών, στο Ακτσάκαλε του Νουσάιμπιν και το Σουρούτς είναι ήδη 18 και εκατοντάδες οι
τραυματίες. Να σημειωθεί ότι σε ολόκληρη την επιχείρηση "Κλάδος Ελαίας είχαν σκοτωθεί από
βλήματα που έφτασαν εντός της Τουρκίας μόλις 7 άτομα.
Όπωςόλα δείχνουν οι μάχες θα είναι σκληρές σε όλα τα μέτωπα και το στρατιωτικό αλλά και το
διπλωματικό μέχρι την επικείμενη συνάντηση Τράμπ-Ερντογάν στις 13 Νοεμβρίου στην
Ουάσιγκτον.
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