
Ваздушним ударима уз подршку артиљерије, Турска покренула војну операцију на североистоку Сирије, погинула два цивила, а двоје је рањено
среда, 09 октобар 2019 16:00

Турска је ваздушним ударима уз подршку артиљерије покренула војну операцију на
североистоку Сирије, који је под контролом курдских снага.

  

  

Прве ракете пале су на град Рас ел Аин на турско-сиријској граници, након чега су
безбедносни извори потврдили почетак турске офанзиве.

  

Са друге стране, седам ракета, које су испаљене из Камишлија у Сирији, пале су на
центар турског пограничног града Нусајбина, преноси Анадолија.

  

Турски председник Реџеп Тајип Ердоган изјавио је да ће војна офанзива, названа
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"Операција мирно пролеће", елиминисати "терористички коридор" дуж јужне границе
Турске.

  

"Турске оружане снаге су заједно са Сиријском националном армијом (побуњеници које
подржава Турска, прим.прев.) покренуле операцију против ПКК/YПГ и ИСИС
терористичких организација на североистоку Сирије. Наш циљ је да се уништи коридор
који терористи покушавају да успоставе на нашој јужној граници и да успоставимо мир у
региону", написао је Ердоган на Твитеру. Ердоган је написао и да ће Турска сачувати
територијални интегритет Сирије и ослободити локално становништво од терориста.

  

Сиријске демократске снаге: Наши људи остављени без заштите

  

Прокурдске Сиријске демократске снаге (СДФ) затражиле су од САД и њених
савезника да прогласе зону забране летења како би се заштитили од ваздушних удара
Турске.

  

"Наши људи су остављени без заштите", наводе из СДФ-а.
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Два цивила су убијена, а двојица су рањена у турском ваздушном бомбардовању села
Мишарафа, западно од Рас ал-Аина, саопштиле су Сиријске демократске снаге (СДФ),
коју предводе Курди.

  

Како преноси "Си-Ен-Ен", турска артиљерија гранатирала је подручја у близини бране
Бузра у Дерику, која снабдева водом стотине хиљада цивила на северу Сирије.

  

Гранате су погодиле и цивилне домове у селу Сикарках, у источном Камишлију, објавио
је СДФ на Твитеру.

  

Портпарол СДФ-а Мустафа Бали изјавио је да су турски авиони почели да гађају
"цивилна подручја" на северу Сирије.
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Бали је рекао да су ваздушни напади изазвали "велику панику међу људима у региону",
пренео је АП.

  

Како преноси "Си-Ен-Ен, на северу Сирије настао је саобраћајни колапс, јер су путеви
пуни колона људи који покушавају да побегну од турског бомбардовања.

  
  

VIDEO: SDF releases video footage of Qamishli amid Turkish airstrikes pic.twitter.com/50ufm
DpBTr

  — Conflict News (@Conflicts) October 9, 2019    

"Овај свет, који је оставио наш народ пред варварским нападом, где смо погрешили када
смо се за њега борили против ИСИС-а?", написао је на Твитеру портпарол војног савета
Манбиј Шерван Дервиш.

  

Светски и локални медији убрзано доносе прве снимке и фотографије ратних дејстава
турских снага на северу Сирије.

  

Војска те земље, наиме, отпочела је  операцију "Извор мира"  са циљем да, како кажу,
"униште терористичку претњу и успоставе безбедну у слободну зону у том региону".

  

Медији, иначе, преносе да су, упоредо са турским, напад отпочеле и курдске снаге.

  

Турски ЦНН на свом налогу на Твитеру приказује прве фотографије погођених циљева.

  
  

İşte #BarışPınarıHarekatı 'ndan ilk görüntüler https://t.co/FzzCkLS2qj pic.twitter.com/kEgykb4
e5w

  — CNN TÜRK (@cnnturk) October 9, 2019    
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Истовремено, Јуроњуз је објавио снимак турских авиона који из база у тој земљи полећу
према

  
  

BREAKING: Turkey begins military offensive in northern Syria after US pulls out troops https://t
.co/oxCRdBEFXN

  — euronews (@euronews) October 9, 2019    

  

На сликама и снимцима виде се, како се тврди, и колоне курдских избеглица које
убрзано напуштају зону напада турских снага.

  
  

Civilians all over the border of #Syria #Turkey  in Kobane, Tal Abyad, Sarekaniye, Qamislo,
Derik, Darbasiyê are scared and a wave of displacement started. 
pic.twitter.com/yczxawXotz

  — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 9, 2019   
  

Waves of people in #Syria ’s predominantly Kurdish northeastern town of Serekaniye have
started to leave their homes as Turkish warplanes began shelling the area on Wednesday. 
#TwitterKurds
  
  Read more: https://t.co/IU4uEnmFeH pic.twitter.com/P2eNKTja2b

  — Kurdistan 24 English (@K24English) October 9, 2019   
  

Video: Turkish forces initiate their long-threatened military offensive against Kurdish forces in
northeast #Syria , nicknamed Operation Peace Spring. pic.twitter.com/CU7qqxTd25

  — Rudaw English (@RudawEnglish) October 9, 2019    

(Агенције)
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