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Амерички министар одбране Марк Еспер изјавио је да ће око хиљаду америчких војника
који се повлаче са севера Сирије отићи у западни Ирак.

  

Шеф Пентагона напоменуо је да ће америчка војска наставити да води кампањупротив
терористичке групе ДАЕШ како би "помогла у заштити Ирака".

  

  

"Повлачење (америчких) трупа наставља се са североистока Сирије брзим темпом. Ради
се о недељама, а не данима... Тренутни план дејстава је премештање тих снага у
западни Ирак", објаснио је Еспер, преноси агенција Ројтерс.

  

Он је додао да ће број војника премештених у Ирак бити отприлике хиљаду. Према
речима шефа Пентагона, прекид ватре на североистоку Сирије "судећи по свему,
углавном се поштује", и може се видети "стабилизација на линијама".
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Агенција Асошиејтед прес такође цитира министра одбране, који је напоменуо да се
"ситуација може променити".

  

  

Амерички председник Доналд Трамп је 7. октобра саопштио да су Сједињене Америчке
Државе почеле да повлаче војску са североистока Сирије. Еспер је 13. октобра изјавио
да ће Америка повући још око хиљаду војника из Сирије.

  

Председник Турске Реџеп Тајип Ердоган је 9. октобра објавио да почиње операција
"Извор мира" у Сирији. Анкара је саопштила да су дејства турске војске усмерена против
Радничке партије Курдистана и терористичке организације ДАЕШ-а.

  

Операцију Турске оштро критикује неколико суседних земаља, као и САД и Европска
унија. Председник САД Доналд Трамп је запретио да ће "разорити турску економију" ако
Анкара "пређе границе дозвољеног" и обећао "снажан удар" ако Турска „не буде играла
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по правилима".

  

Министар финансија САД Стивен Мнучин је саопштио да Трамп намерава да овласти
његово министарство за увођење санкција Анкари.

  

  

У четвртак 17. октобра Сједињене Америчке Државе и Турска објавиле су да су се
сложиле да зауставе војну операцију Турске на 120 сати и повуку курдске снаге са
30-километрске тампон-зоне на турско-сиријској граници, коју Анкара намерава да
контролише самостално.
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Турски председник Реџеп Тајип Ердоган рекао је у петак да ће Анкара наставити
операцију у Сирији ако Сједињене Америчке Државе не испуне обећања о повлачењу
курдских снага ван зоне безбедности.

  

(Спутњик)
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