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недеља, 10 јун 2018 16:17

 Сиријски председник Башар ал Асад оптужио је Запад да подстиче разарајући рат у
његовој земљи, који улази у осму годину, с циљем да га свргне с власти.

  

  У интервјуу за британски Мејл оф Сандеј, који је данас објављен, Асад је рекао да су
западне земље лагале о хемијским нападима у Сирији и подржале тамошње
терористичке организације, док је Русија подржала његову владу у борби против
"стране инвазије", пренео је АП.   

- Ми се боримо против терориста, а те терористе подржавају британска влада,
француска влада, Американци и њихове марионете, било да су у Европи или у нашем
региону. Ми се боримо против њих и ми имамо јавну подршку у Сирији да се боримо
против тих терориста. Зато напредујемо. Не можемо да напредујемо само јер имамо
подршку Русије и Ирана - рекао је Асад.

  

Према његовим речима, устанак против његове владавине био је део завере да се
склони с власти лидер који се није слагао с западним политикама у региону.

  

- Целокупан приступ према Сирији на Западу је 'морамо да променимо ову владу, и
морамо да демонизујемо овог председника, јер они више не одговарају нашој политици'.
Они говоре лажи, они говоре о хемијском оружју, они говоре о лошем председнику који
убија добре људе, слободу, мирне демонстрације - рекао је Асад.
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Председник Сирије је одбацио и наводе да је Израел недавно извршио ваздушне нападе
у Сирију уз прећутну руску сарадњу.

  

- Русија никада није ни са ким сарађивала против Сирије, ни политички ни војно. Како би
могли да помогну сиријској војсци да напредује и у исто време сарађују с нашим
непријатељима како би уништили нашу војску? - упитао је Асад.

  

Асад је нагласио да је остао на свом положају током седам година рата јер има јавну
подршку.

  

Сукоби у Сирији почели су 2011. године мирним протестима против вишедеценијске
владавине Асадове породице, подсећа АП.

  

Како наводи, насилан одговор владе на протесте, и на крају, успон оружане побуне,
гурнули су земљу у грађански рат, у којем је страдало скоро пола милиона људи.

  

Од тада, западне земље и независни стручњаци оптуживали су владу за неколико
напада хемијским оружјем, последњи пут у априлу због наводног напада у близини
Дамаска, у којем је наводно убијено десетине људи, после чега су западне земље
извршиле ваздушне нападе. Сиријска влада негиорала је да је користила хемијско
оружје.

  

Русија је пружила кључну војну подршку Асадовим снагама, водећи од 2015. године
ваздушну кампању, која је прокренула рат у корист Асада. Иран и либански Хезболах су
такође пружили обимну војну подршку.

  

С друге стране, Израел је извршио низ ваздушних напада на иранске снаге у Сирији
прошлог месеца, а АП наводи да је недостатак одговора Русије, упркос присуству руске
војске на небу изнад Сирије, био наговештај да је Москва можда унапред била
обавештена о нападу.
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(Танјуг)
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