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Амерички државни секретар Мајк Помпео поручио је данас да су Сједињене Америчке
Државе сила која се бори за добро на Блиском истоку и да остају посвећене потпуном
уништењу Исламске државе, иако ће се америчке снаге повући из Сирије.

  

  

- Када се Америка повуче, следи хаос - рекао је Помпео у говору под називом "Сила
добра: Обновљена улога Америке на Блиском истоку", који је одржао на Америчком
универзитету у Каиру, а истовремено је позвао блискоисточне земље да учине више у
борби против екстремиста Исламске државе, преноси Ројтерс.

  

Поручио је и да ће САД наставити ваздушне нападе на истоку Блиског истока "како се
мете буду појављивале", али је истакао да је Америка увек била "ослобађајућа, а не
окупаторска сила на Блиском истоку".

  

Он је у говору оштро критиковао политику према Блиском истоку коју је спроводила
администрација бившег председника Барака Обаме, а коју је оценио као "лоше вођен" и
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"хировит" начин размишљања који је ослабио улогу Америке у региону, угрозио њене
дугогодишње пријатеље и охрабрио непријатељски Иран, преноси АП.

  

Помпео је рекао да је Трампов претходник на челу САД био наиван и бојажљив у
суочавању са изазовима које су поставиле побуне на Блиском истоку, укључујући Египат,
почев од 2011. године.

  

Наочито је криковао визију коју је Обама, тада председник, изнео у говору који је
одржао у Каиру 2009, а у којем је најавио "нови почетак" у односима САД са земљама у
арапском и муслиманском свету.

  

- Сетите се - у истом овом граду, неки други Американац је стајао пред вама. Рекао вам
је да радикални исламистички тероризам не вуче корене из идеологије. Рекао вам је да
су напади изведени 11. септембра 2001. навели моју земљу да одустане од својих
идеала, нарочито на Блиском истоку, и да је САД и муслиманском свету потребан "нови
почетак". Резултати оваквог погрешног расуђивања су били кобни - рекао је Помпео у
обраћању египатским званичницима, страним дипломатама и студентима.

  

САД су, истакао је, биле бојажљиве када је требало да се докажу онда када је време - и
њихови партнери - то захтевали.

  

Помпео је приступ бивше администрације Блиском истоку окривио за зла на чијем удару
је тај регион данас, посебно за успон Исламске државе у Ираку и Сирији и растућу
изричитост Ирана.

  

Међутим, истакао је Помпео, откако је Трамп изабран за председника, све се мења.

  

- Добра вест је ова - прошло је време срама Америке, па је готово и с политиком која је
донела толико много беспотребних патњи. Сада наступа истински "нови почетак" -
нагласио је.
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За само 24 месеца, према његовим речима, САД су под Трампом поново оснажиле своју
традиционалну улогу силе која се бори за добро у том региону, "јер су извукле поуке из
сопствених грешака".

  

- Поново се чује на� глас. Обновили смо односе. Одбацили смо лажну отвореност
непријатеља - закључио је Помпео, додавши да се Трамп повукао из пропалог
нуклеарног споразума са Ираном "јер је пун лажних обећања".

  

(Танјуг)
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