Ο συριακός στρατός μπήκε στο
Κομπάνι
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Οιδυνάμεις του συριακού καθεστώτος εισήλθαν στην πόλη Κομπάνι, ανέφερε το Συριακό
Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

SON DAKİKA
Suriye Rejimi ile Rus ordusuna ait bir grup asker Kobani'ye giriş yapıyor
pic.twitter.com/6p8piPsqaC
— Türkçü Beğ (@TurkcuuBeg) October 16, 2019
Σύμφωναμε τις πληροφορίες, τέσσερα χρόνια μετά την αιματηρή και δύσκολη μάχη κατά του
Ισλαμικού Κράτους, από τους Κούρδους Πεσμεργκά, οι Συριακές δυνάμεις, υποστηριζόμενες από
Ρώσους, μπήκαν στο Αϊν αλ-Αράμπ, όπως είναι η αραβική ονομασία της πόλης.

The first batch of five buses of Syrian government forces have arrived in the city of Ain Al
Arab/Kobani https://t.co/lyLErD4uK4 pic.twitter.com/tH0eYBc6G4 via @NPA_SY #Syria
— Liveuamap MiddleEast (@lummideast) October 16, 2019
Οιεξελίξεις αυτές σημειώνονται μετά την συμφωνία που σύναψαν οι κουρδικές δυνάμεις με την
συριακή κυβέρνηση αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αποσύρουν τον στρατό τους
από το βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας.

Έξωαπό το Κομπάνι έφτασαν οι ρωσικές δυνάμεις
Οιρωσικές δυνάμεις διέσχισαν τον Ευφράτη ποταμό στη βόρειο Συρία και έφθασαν στις περιοχές
έξω από την πόλη Κομπάνι ωθώντας προς τα ανατολικά τις υπό την ηγεσία των Κούρδων
Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), μετέδωσε το Συριακό Παρατηρητήριο ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, ενώ τμήματα του συριακού στρατού μπήκαν στην πόλη Κομπάνι που βρίσκεται σε

απόσταση 150 χιλιομέτρων από το Χαλέπι κοντά στα τουρκικά σύνορα, σύμφωνα με το συριακό
φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen.

Τσαβούσογλου: Οι Κούρδοι απελευθέρωσαν τζιχαντιστές για να μας
πολεμήσουν
Οικουρδικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους στη βόρεια Συρία με
σκοπό αυτοί να επιτεθούν στις τουρκικές δυνάμεις, υποστήριξε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών
Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Μιλώνταςστο κοινοβούλιο, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ανέφερε πως το PYD/YPG
(σ.σ. το κυριότερο κόμμα των Κούρδων της Συρίας και η συροκουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες
Προστασίας του Λαού) "δεν δίστασε να κάνει μια απευθείας συμφωνία με το Νταές (σ.σ. αραβικό
ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους). Ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας που έγινε στη Ράκα,
εκατοντάδες τζιχαντιστές του Νταές αφέθηκαν ελεύθεροι και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία".
"Δενάφησαν απλά ελεύθερους τους τρομοκράτες του Νταές στη βόρεια Συρία με αντάλλαγμα να
επιτεθούν στην Τουρκία, αλλά τους έδωσαν και χρήματα", ισχυρίστηκε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.
Επιτιθέμενοςστις χώρες που κατακρίνουν την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη
βορειοανατολική Συρία, ο Τσαβούσογλου ισχυρίστηκε πως ο στόχος αυτών των χωρών είναι να
εγκαθιδρύσουν ένα τρομοκρατικό κράτος στη βόρεια Συρία.
"Κοιτάξτετις χώρες, ειδικά τη Γαλλία, που αντιδρούν (ενάντια στην τουρκική επέμβαση), ο στόχος
τους είναι να εγκαθιδρύσουν ένα τρομοκρατικό κράτος εκεί", είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.
Γιατην αναστολή των εξαγωγών όπλων στην Τουρκία που επέβαλαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες
και για τις κυρώσεις εις βάρος της Άγκυρας "όποτε και αν αυτές έρθουν", σημείωσε ο
Τσαβούσογλου, "δεν θα επηρεάσουν την αποφασιστικότητα της Τουρκίας".

Διαβεβαιώσειςτης Τουρκίας στη Ρωσία
ΗΤουρκία διαβεβαίωσε την Ρωσία ότι θα σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, δήλωσε ο
μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια, μετά την συνεδρίαση του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που είχε ως θέμα την στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στην
Συρία.
Ουψηλόβαθμος Ρώσος διπλωμάτης, δήλωσε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κιαι
ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρίσκονται σε διαρκή επαφή για την κατάσταση
στην Συρία με στόχο να αποκατασταθεί πλήρως η εδαφική ακεραιότητα της χώρας.
"Οπρόεδρος Πούτιν βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον πρόεδρο Ερντογάν. Επικοινώνησαν και
σήμερα , ο πρόεδρος Ερντογάν θα επισκεφθεί την Μόσχα και φυσικά το ζήτημα αυτό θα

συζητηθεί. Η τουρκική πλευρά μας λέει ότι θα σεβαστούν την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και
ότι τελικός στόχος είναι να διασφαλισθεί η κυριαρχία και ακεραιότητα της Συρίας" δήλωσε ο
Νεμπένζια.
Οίδιος δήλωσε ότι η Ρωσία αντιλαμβάνεται την ανησυχία της Τουρκίας για την εθνική της ασφάλεια
, αλλά θεωρούμε ότι η επιχείρηση την οποία πραγματοποιούν θα πρέπει ν α είναι ανάλογη των
στόχων που έχουν διακηρύξει".
Διαβάστεακόμα: Οι ΗΠΑ απέκλεισαν την Τουρκία από τον διεθνή συνασπισμό κατά του Ισλαμικού
Κράτους
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