Η Τουρκία ανακοίνωσε τις πρώτες
"εθελούσιες επιστροφές Σύρων
προσφύγων" στα συριακά εδάφη
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H Τουρκία ανακοίνωσε σήμερα ότι εκατοντάδες Σύροι εκτοπισμένοι επέστρεψαν για πρώτη φορά
σε μια περιοχή της βορειοανατολικής Συρίας απ΄όπου η Άγκυρα απομάκρυνε κουρδική
πολιτοφυλακή υποστηριζόμενη από χώρες της Δύσης.

Terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus’a
sığınan Suriyeli kardeşlerimiz gönüllü ve güvenli olarak Barış Pınarı Harekât bölgesindeki
topraklarına dönmeye başladı. https://t.co/dB0XNbcZph#MSB #TSK pic.twitter.com/Vxd7NYuBqH
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 21, 2019
Σχεδόν200 άνθρωποι, που είχαν διαφύγει προς τα δυτικά της Συρίας σε περιοχή που τελεί υπό
τουρκικό έλεγχο, "επέστρεψαν στις εστίες τους και στη γη τους εθελούσια και με ασφάλεια",
ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.
Σύμφωναμε το τουρκικό υπουργείο, οι άνθρωποι αυτοί μετέβησαν σε περιοχή που βρίσκεται
μεταξύ των συριακών πόλεων Ταλ Αμπιάντ και Ρας αλ-'Αιν, απ' όπου η 'Αγκυρα εξεδίωξε τον
περασμένο μήνα την κουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG).
H περιοχή αυτή που εκτείνεται σε 140 χλμ. και έχει πλάτος περίπου 30 χλμ. αποκαλείται "ζώνη
ασφαλείας" από την Τουρκία.
Τοτουρκικό υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε ότι άλλοι 300 άνθρωποι ήταν καθ' οδόν προς την Ταλ
Αμπιάντ. Οι άνθρωποι αυτοί μέχρι τώρα είχαν καταφύγει στη συριακή τοποθεσία Τζαραμπλούς, η
οποία ελέγχεται από Σύρους μαχητές υποστηριζόμενους από την Άγκυρα έπειτα από μια
προηγούμενη τουρκική στρατιωτική επιχείρηση το 2016.
ΗΤουρκία ανέστειλε την επιχείρηση που εξαπέλυσε τον περασμένο μήνα κατά της πολιτοφυλακής
YPG μετά την επίτευξη δύο συμφωνιών με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία που προβλέπουν την
αποχώρηση των YPG από τις περισσότερες θέσεις τους στην τουρκική μεθόριο.

ΗΆγκυρα θέλει αυτή η ουδέτερη ζώνη να χωρίσει το σύνορό της από εδάφη που ελέγχουν οι YPG.
Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε εξάλλου ότι θέλει να εγκαταστήσει εκεί τα δύο από
τα 3,5 εκατομμύρια Σύρους που έχουν καταφύγει στην Τουρκία μετά την έναρξη της σύγκρουσης
στη χώρα τους το 2011.
ΟιYPG πρωτοστάτησαν στον υπό τις ΗΠΑ διεθνή συνασπισμό κατά των τζιχαντιστών. Ωστόσο η
Άγκυρα αποκαλεί την οργάνωση αυτή "τρομοκρατική" λόγω των δεσμών της με το Εργατικό
Κόμμα του Κουρδιστάν (ΡΚΚ), το οποίο διεξάγει αιματηρό ένοπλο αγώνα στην Τουρκία.
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