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 Турски председник Реџеп Тајип Ердоган категорички је одбацио амерички предлог да
интервенише ради успостављања прекида ватре на северу Сирије, наводећи да се то
неће догодити док се не остваре турски циљеви.

  

Он је такође рекао у разговору за лист Хуријет да улазак сиријске војске у град Манбиџ
не представља врло негативан развој догађаја за његову земљу, уколико то значи да је
та област испражњена од курдских сиријских бораца.

  

Ердоган је поновио да одбацује захтеве америчких вођа.

  

"Они нам кажу да прогласимо примирје. Ми никад не можемо да прогласимо примирје
док Турска није протерала терористичку организацију са своје границе. Они на нас врше
притисак да прекинемо операцију. Ми имамо јасан циљ, не брину нас санкције", рекао је
Ердоган новинарима у авиону којим се враћао из Азербејџана.
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Анкара је пре недељу дана кренула у војну офанзиву на северу Сирије у циљу да
потисне са своје границе сиријске курдске борце из Јединица за заштиту народа (YПГ),
који су иначе савезници САД у борби против екстремиста Исламске државе.

  

Потпредседник САД Мајк Пенс састаће се у четвртак са Ердоганом са циљем да се
одмах постигне прекид ватре на северу Сирије. Пенс ће доћи у Турску са шефом
америчке дипломатије Мајком Помпеом, саветником за националну безбедност Робертом
О'Брајеном и америчким изаслаником за Сирију Џејмсом Џефријем, саопштила је Бела
кућа.

  

Како је наведено, Пенс ће указати да амерички председник Доналд Трамп намерава да
задржи казнене санкције Турској док се не нађе решење.

  

Трамп је у понедељак телефоном разговарао са Ердоганом и тражио прекид турске
офанзиве у Сирији.

  

Снаге сиријског председника Башара ал Асада почеле су у уторак да се распоређују по
одређеним секторима на северу Сирије који нису били под њиховом контролом на основу
споразума постигнутог са курдским властима да би се зауставила турска офанзива на
тај део земље. 

  

Ердоган је јуче телефоном разговарао са руским председником Владимиром Путином и
прихватио позив да наредних дана дође у Москву, саопштио је синоћ Кремљ. Путин и
Ердоган су током разговора такође нагласили жељу да се очува територијални
интегритет Сирије. 

  

Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је за агенцију Риа Новости да би Ердоганова
посета могла да буде пре краја октобра, али није дао тачан датум. 

  

(Бета-АФП)
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