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Обама је немоћан да заустави рат у Авганистану, каже Бин Ладен у најновијој поруци
преко интернета. Вођа Ал Каиде позива Американце да се изјасне против подрше
Вашингтона Израелу.

  

Вођа Ал Каиде Осама Бин Ладен објавио је нови снимак у коме упозорава да је амерички
председник Барак Обама "немоћан" да заустави рат у Авганистану, пренела је америчка
организација за истраживање тероризма Интел Центар.

  

У обраћању, које је објављено на интернет сајту медијског крила Ал Каиде Ас-Сахаб,
Бин Ладен позива Американце да изврше притисак на Белу кућу да прекине ратове у
Ираку и Авганистану, а ако то не учине упозорава: "Наставићемо наш рат изнуривања
против вас на сваки могући начин".

  

Вођа Ал Каиде позвао је Американце да се изјасне против подршке америчке Владе
Израелу и истакао да је, осим других неправди, подршка САД-а Израелу навела Ал
Каиду на нападе 11. септембра 2001.

  

Он је нагласио да је ратове у Ираку и Авганистану отпочео произраелски лоби Беле куће
и они који бране интересе великих компанија, а не исламистички борци.

  

Бин Ладен је рекао да Обама нема моћ да промени ток ратова и да чињеница да је
задржао министра одбране Роберта Гејтса и друге званичнике из претходне владе
Џорџа Буша потврђује његову слабост. 

  

"Ако исправно сагледате вашу ситауцију знаћете да је Бела кућа окупирана интересним
групама", додао је Бин Ладен.

  

На сајту се види Бин Ладенова непомична слика и чује снимак његове изјаве која се
наводи као "обраћање америчком народу". 
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Ова изјава је објављена два дана после осме годишњице терористичких напада на САД
11. септембра 2001, у којима је погинуло скоро 3.000 људи и за које је одговорност
преузела Ал Каида.

  

Интел Центар наводи да Бин Ладен редовно даје изјаве сваке године око септембра и
октобра.

  

(РТС)

  

 2 / 2


