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 Турска је у петак бомбардовала и гранатирала положаје курдских снага и цивиле на
северу Сирије кршећи тек успостављени прекид ватре, рекао је портпарол курдских
снага Мустафа Бали. Председник Турске Реџеп Тајип Ердоган рекао је да тренутно
нема сукоба на североистоку Сирије.

  САД су саопштиле у четвртак увече да су успеле да договоре петодневну суспензију
турске офанзиве на сиријске курдске борце на северу Сирије, који се граничи са
Турском. Курдске снаге су потом саопштиле да су спремне да поштују примирје које је
ступило на снагу ноћас.   

Дописник Ројтерса из Турске јавио је у понедељак ујутру да се у пограничном делу у
Сирији чула пуцњава и гранатирање.

  

Невладина Сиријска опсерваторија за људска права јавила је да је најмање пет цивила
убијено у петак на северу Сирије у турском ваздушном нападу на село близу пограничног
места Рас ал Аин, где курдске снаге и даље пружају отпор офанзиви Анкаре.

  

"Пет цивила је убијено у турском ваздушном нападу на село Баб ал Кеир", пренела је
Опсерваторија.
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То се дешава упркос примирју које је Анкара синоћ прихватила.

  

Турска је кренула у офанзиву на северз Сирије 9. октобра. Према договору о примирју
постигнутом у четвртак током разговора америчког потпредседника Мајка Пенса са
турским председником Реџепом Тајипом Ердоганом, Турска је дала пет дана курдским
снагама да се повуку из појаса од око 30 километара уз северну сиријску границу.

  

Ердоган је новинарима рекао да ће се безбедносна зона простирати на 440 километара
дуж турске границе са Сиријом, до границе са Ираком, и додао да ће бити широка 32
километра. Казао је да ће амерички и турски званичници одржавати сталан контакт
ради заједничког спровођења споразума.

  

Турска је најавила да ће потпуно прекинути офанзиву када се курдске снаге повуку.

  

(Бета)
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