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 Турски председник Реџеп Тајип Ердоган рекао је да се око 400.000 избеглица из
сиријског Идлиба упутило ка турској граници због ескалације оружаног сукоба у том
региону.

  

„Сада се око 400.000 житеља четворомилионског Идлиба креће према нашим границама.
Слањем шатора тај проблем нећемо решити, због чега смо објавили мобилизацију, уз
учешће наше заједнице Црвеног полумесеца. Прво ће бити изграђен градић за 10.000
избеглица, корак у том правцу је већ направљен, затим ћемо ту праксу наставити дуж
целе границе у зони на територији Сирије која је ослобођена од терориста. У тим кућама
ће бити све што је потребно“, рекао је Ердоган на заједничкој конференцији за новинаре
са немачком канцеларком Ангелом Меркел, која је у посети Турској.

  

Он је захвалио Меркеловој за подршку хуманитарним напорима Турске у Сирији.

  

„Свако од нас је дужан да изврши притисак на сиријски режим да би се окончала
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суровост према нашој браћи у Идлибу. Пред Европском унијом је хуманитарна
одговорност за помоћ Сирији. Данас сам са Меркеловом разговарао о томе како да
спасимо житеље Идлиба, посебно током ове зиме, од додатних страдања“, рекао је
Ердоган.

  

Састанак о Сирији у првој четвртини ове године

  

Немачка канцеларка је навела да би састанак о Сирији, на којем би учествовали лидери
Русије, Турске и Француске — Владимир Путин, Реџеп Тајип Ердоган и Емануел Макрон
— могао бити одржан у Анкари у првој четвртини ове године.

  

Немачка канцеларка је на заједничкој конференцији за новинаре са турским
председником изјавила да је на састанку било речи о могућности да се продужи раније
започети дијалог, као и о начинима да се постигне примирје у сиријском Идлибу и да се
достави хуманитарна помоћ његовим житељима.

  

У складу са договором представника Русије, Ирана и Турске, постигнутим у мају 2017.
године на преговорима у Астани (сада Нурсултан), у Сирији су формиране четири зоне
деескалације.

  

Територија три зоне је током 2018. године прешла под контролу Дамаска. Четврта зона,
која се налази у провинцији Идлиб и деловима суседних провинција Латакије, Хаме и
Алепа, и даље није под контролом сиријских власти. Њен највећи део држе терористи
Нусра фронта.

  

(Спутник)
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