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 Бела кућа саопштила је ноћас да ће америчке снаге на североистоку Сирије да се
склоне и отворе пут за очекивани турски напад, чиме ће у суштини напустити курдске
снаге које су се више година бориле заједно са америчким против екстремиста Исламске
заједнице у тој земљи.

  

Објава Беле куће ће бити виђена као напустање курдских савезника који су поднели
најтежи део кампање предвођене САД против Исламске државе, пренела је агенција
АП.

  

  

Турски председник Реџеп Тајип Ердоган већ месецима прети да ће кренути у војни
поход на курдске снаге преко границе у Сирији, пошто их сматра претњом за своју
земљу. Републиканци и демократе у САД упозоравали су да би дозвољавање турског
напада могло да доведе до масакра Курда и да пошаље забрињавајућу поруку
америчким савезницима широм света.
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"Америчке трупе неће подржавати нити ће бити укључене у операције и неће више бити
у непосредној области у северној Сирији", рекла је представница за штампу Беле куће
Стефани Гришам, у неуобичајеној изјави касно синоћ. Она није помињала шта ће бити са
Курдима.

  

У северној Сирији налази се око 1.000 америчких војника. Високи амерички званичник
рекао је да ће се они повући из те области а можда и потпуно изаћи из земље уколико
избију велике борбе измедју турских и курдских снага.

  

Бела кућа је саопштила да је објава уследила после телефонског разговора америчког
председника Доналда Трампа и Ердогана.

  

Ова одлука јасно показује Трампово усмерење да оконча америчку умешаност у
иностранству, што је било једно од његових кључних обећања. Међутим остварење
његовог плана да се америчке снаге брзо повуку из Сирије, Ирака и Авганистана
успорено је због забринутости америчких званичника и савезника САД о опасном
вакууму које би такво повлачење донело.

  

Од јануара амерички званичници покушавали су да издејствују стварање безбедне зоне
у северној Сирији да се пружи безбедносна тампон зона измедју турске војске и
курдских снага али се турска стално бунила због спорог спроводјења тог плана.

  

Објава Беле куће дошла је дан пошто је Ердоган упутио досад најоштрије упозорење о
једностраној војној операцији у североитичној Сирији, а турска војска је почела да шаље
јединице и опрему на своју границу са том области.

  

Сиријске демократске снаге (СДФ) предводјене Курдима запретиле су снажним
одговором на сваки турски упад.

  

"Нећемо оклевати да претворимо сваки неиспровоциран турски напад у општи рат на
целој граници да бисмо бранили себе и наш народ", написао је у твитер поруци
портпарол СДФ Мустафа Бали.
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(Бета)
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