
Реџеп Тајип Ердоган у телефонском разговору са Владимиром Путином: Турска ће одговорити на најјачи начин у случају новог напада сиријских снага на наше војнике
среда, 05 фебруар 2020 06:33

Турска ће одговорити на „најјачи начин“ у случају новог напада сиријских снага на њене
војнике, упозорио је вечерас турски председник Реџеп Тајип Ердоган у телефонском
разговору са руским колегом Владимиром Путином који подржава Дамаск.

  

  

Ердоган је рекао да ће Анкара користити „право легитимне одбране и то на најјачи
начин у случају новог напада“, саопштио је кабинет турског председника.

  

Путин и Ердоган разговарали су дан након сукоба турске војске и снага сиријског
председника Башара ел Асада у сиријској провинцији Идлиб. У том сукобу је погинуло
више од 20 особа.
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Напад на турске снаге представља ударац заједничким, турско-руским, напорима за
решавање ситуације у Сирији, рекао је Ердоган.

  

Русија подржава сиријске власти, а Турска одређене побуњеничке групе у Сирији.
Међутим, те две земље и поред подршке различитим странама, појачале су сарадњу у
циљу решавања сиријског конфликта.

  

Анкара последњих дана све више критикује Москву оптужујући је да не врши довољан
притисак на сиријске снаге које су пре два месеца покренуле офанзиву у Идлибу,
претежно под контролом побуњеника.

  

Ердоган: Турска неће дати сиријским режимским снагама да напредују у Идлибу

  

Турска неће дозволити сиријским властима да напредују даље у Идлибу, последњој
побуњеничкој провинцији која се налази на северозападу Сирије, рекао је турски
председник Реџеп Тајип Ердоган, преносе турски медији.

  

"Режим покушава да напредује на терену у Идлибу потискујући недужне људе који се
крећу ка нашој граници. Нећемо дати прилику режиму да заузме још територије јер би то
отежало ствари за нас", рекао је Ердоган турским медијима јуче у авиону на путу за
Кијев.

  

Његове изјаве објављене су дан после снажних окршаја између припадника турске
војске и снага сиријског председника Башара ал Асада у провинцији Идлиб у којима је
погинуло више од 20 људи. У ноћи између недеље и понедељка у артиљеријском нападу
сиријских владиних снага убијено је осам турских војника, а на то је Анкара узвратила
гађањем сиријских положаја када је убијено 13 људи.

  

Ердоган је рекао да је напад сиријских на турске снаге представљао кршење примирја
који су уговорили Русија и Турска у Идлибу, и додао да ће због тога бити последица за
"снаге режима". 
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Он је истог дана упозорио Русију, која подржава сиријску владу, да се не меша, али сада
није желео даље да продубљује неслагање са Русијом око Сирије. Турска и Русија
подржавају супротстављене снаге у Сирији, али су од 2016. појачали сарадњу по том
питању.

  

Поред тога, Русија и Турска су партнери у више области, од енергије и туризма до
одбране.

  

Вашингтон подржава одговор Турске на нападе сиријских владиних снага

  

САД су саопштиле да "у потпуности" подржавају турски артиљеријски одговор на напад
сиријских владиних снага у сиријској северозападној провинцији Идлиб, оценивши да се
ради о "оправданој самоодбрани".

  

У саопштењу је државни секретар САД Мајк Помпео осудио "упорне, неоправдане и
беспоштедне нападе режима", затим "Русије, Ирана и Хезболаха на становништво у
Идлилбу", последњој провинцији под контролом побуњеника на северозападу Сирије. 

  

У ноћи између недеље и понедељка у артиљеријском нападу сиријских владиних снага у
Идлибу убијено је осам турских војника, а на то је Анкара узвратила гадјањем сиријских
положаја када је убијено 13 људи. 

  

Турски председник Реџеп Тајип Ердоган је рекао раније да је сиријски напад на турске
снаге представљао кршење примирја који су уговорили Русија и Турска у Идлибу, и
додао да ће због тога бити последица за "снаге режима".

  

(Агенције)
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