
Сирија: У бомбардовању турских снага на северу Сирије страдало најмање 14 цивила; Ердоган обећао истрагу о злочинима током офанзиве турских и протурских снага
петак, 18 октобар 2019 22:06

Најмање 14 цивила страдало је у петак у бомбардовању турских снага на северу Сирије,
саопштила је опозициона Сиријска опсерваторија за људска права.

  

Опсерваторија је додала да је напад спроведен упркос примирју који је у четвртак увече
ступио на снагу у том делу Сирије.

  

  

Опсерваторија је навела да је у том нападу код села Баб ал Хеир страдало и осам
курдских бораца.

  

Курдски борци навели су у четвртак увече да су спремни да поштују прекид ватре.

  

Агенција Франс прес на лицу месту пренела је да се спорадичне борбе воде око
пограничног града Рас ал Ајн.
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Опсерваторија је навела да је у турској војној офанзиви страдало 86 цивила, 239
припадника курдских снага и додала да је 187 протурских бораца погинуло док је око
300.000 људи напустило своје домове.

  

Турске власти су са своје стране саопштиле да је страдало шест турских војника и 20
цивила и то у нападима курдских бораца.

  

Ердоган: Формираћемо зону безбедности

  

Амерички председник Доналд Трамп изјавио је да је од турског председника Реџепа
Тајипа Ердогана добио гаранције да успостављени прекид ватре на северу Сирије није
прекршен.

  

Трамп је на Твитеру написао да му је Ердоган рекао "да је дошло до мање снајперске
ватре која је брзо елиминисана", као и да Ердоган жели да прекид ватре опстане,
преноси АП..

  

Америчка агенција наводи да су њен извештач као и мировни активисти данас били
сведоци "турског гранатирања и других активности" у граду Рас ал Аин и његовој
околини.

  

АП додаје и да је Трамп обелоданио да неке европске земље сада по први пут желе да
преузму своје држављане из редова заробљених бораца Исламске државе.
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  Турски председник Реџеп Тајип Ердоган раније је изјавио да ће турска војска поставити12 осматрачница дуж границе на северу Сирије уколико се успостави зона безбедностина том подручју.  Ердоган је на конференцији за стране новинаре рекао да би зона безбедности требалода буде дуга 444 километра и широка 32 километра све од града Манбиџ до ирачкегранице.  Турски председник је рекао да је пононо ухваћено 195 од 750 припадника Исламскедржаве који су побегли из курдских кампова од почетка турске офанзиве 9. октобра.Джихадисти турске националности ће бити пребачени у Турску на суђење.  Он је на питање о извештајима о почињеним злочинима током офанзиве турских ипротурских снага одговорио да ће турска војска спровести истрагу о томе.  Еспер одговорио Ердогану  Амерички министар одбране Марк Еспер изјавио је да америчке трупе неће учествоватиу формирању такозване зоне безбедности на северу Сирије.  Он је рекао и да САД "настављају намерно повлачење из североисточне Сирије", пренеоје Ројтерс.  "Америчке копнене снаге неће учествовати у формирању зоне безбедности, али ћемо,међутим, остати у комуникацији и са Турском и са СДФ (Сиријским демократскимснагама)", рекао је Еспер новинарима.  (Б92)   
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