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Председник Турске Реџеп Тајип Ердоган изјавио је да је предложио свом руском колеги
Владимиру Путину да остави Турску да се са сиријским властима разрачуна „један на
један“.

  

  

„Сиријско питање није само нека тамо авантура или покушај да се прошире границе. Ми
нисмо у ту земљу ушли на позив сиријског председника Башара ел Асада, већ на позив
народа. Док год нам народ не каже да одемо, ми нећемо отићи. Рекао сам Путину да нас
остави да се са сиријским режимом разрачунамо један на један“, рекао је Ердоган.

  

Он је такође навео и да је током минулих напада сиријске војске у Идлибу погинуло
укупно 36 турских војника.

  

Истовремено, како је прецизирао, турска војска је у контра нападима ликвидирала преко
2.100 сиријских војника и уништила 300 јединица оклопне технике и седам хемијских
складишта.

  

„Ми ћемо наставити да уништавамо“, додао је.

  

Турска војска извела је копнене и ваздушне ударе на позиције сиријских снага, након
погибије 33 турска војника у Идлибу.
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С тим у вези огласило се Министарство одбране Русије које је саопштило да припадници
турске војске, који су се синоћ нашли под ударом сиријских снага, није требало уопште
да се налазе на тој локацији.

  

Сиријска војска покренула је нови артиљеријски напад у Идлибу, а том приликом погинуо
је један турски војник, а двојица су рањена.

  

Министарство одбране Русије: Турска војка није ни требало да буде у Идлибу

  

Министарство одбране Русије саопштило је да припадници турске војске, који су се
синоћ нашли под ударом сиријских снага, није требало уопште да се налазе на тој
локацији.

  

Како се наводи, чим је утврђено да се на месту где су сиријске снаге извршиле напад
налазили припадниви турске војске, Русија је контактирала званични Дамаск како би се
што пре обуставила војна акција.

  

Такође је саопштено и да је убрзо затим Русија организовала безбедну евакуацију
турских војника на територију Турске.

  

(Спутњик)
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