
Франс прес: Око 1.000 америчких војника добило наређење да напусте север Сирије
понедељак, 14 октобар 2019 19:51

Вашингтон -- Око 1.000 америчких војника распоређених на северу Сирије добили су
наређење да напусте земљу, рекао је за Франс прес један неименовани амерички
званичник.

  

  

"Ми спроводимо то наређење", рекао је он и нагласио да се повлачење односи на све
војнике распоређене у Сирији сем оних у бази Ал Танф, коју контролише око 150
америчких војника на југу земље.

  

Амерички министар одбране Марк Еспер рекао је јуче да ће САД повући до 1.000 војника
на северу Сирије, али није јасно рекао да ли ће Американци потпуно напустити земљу
или се само повлаче из борбених зона између турских и курдских снага. Курдске снаге
су савезници САД и Запада у борби против екстремиста Исламске државе.
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Амерички председник Доналд Трамп упозорио је данас да САД неће да се укључе у још
један рат између људи који се боре једни против других 200 година.

  

"Да ли људи заиста мисле да ми треба да уђемо у рат против Турске која је чланица
НАТО? Бесконачни ратови морају да стану", рекао је Трамп.

  

Пентагон је раније повукао око 30 америчких војника из пограничних делова
североисточне Сирије где је Турска кренула у офанзиву против курдских бораца.

  

Са ескалацијом насиља, дубљим уласком турских снага у ту област и изгледом за
продубљивање сукоба све америчке снаге дуж границе ће сада следити тај потез. ; Ово
повлачење је изгледа најава краја петогодишњег напора да САД заједно са сиријским
курдским и арапским борцима осигурају трајни пораз групе Исламска држава. Стотине
присталица Исламске државе побегли су из кампа где су држани у јеку сукоба између
надолазећих турских снага и курдских бораца. Аналитичари оцењују да је вероватно
поновно јачање Исламске државе, и то само неколико месеци од када је Трамп
прогласио да су екстремисти поражени.

  

Критичари су рекли да је Америка издала Курде повлачењем при најави турске инвазије,
али амерички министар одбране Еспер рекао да администрација није имала много
избора када је турски председник Реџеп Тајип Ердоган пренео Трампу пре недељу дана
да ће кренути у војну офанзиву.

  

Еспер је рекао да су Курди били добри партнери али да истовремено Америка није
потписала да се бори против Турске у њхово име.

  

(Бета, АФП)
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