
Моамер Гадафи позвао своје присталице да умарширају у Триполи и „очисте” га од побуњеника
четвртак, 25 август 2011 18:43

КАИРО – Либијски вођа Моамер Гадафи позвао је данас своје присталице да умарширају
у Триполи и „очисте главни град” од побуњеника, које је назвао пацовима, крсташима и
неверницима.

  

У краткој аудио-поруци, коју су пренели ТВ канали лојални Гадафију, либијски лидер је
позвао сва племена да се окупе и избаце „стране агенте” из земље, преноси Ројтерс.

  

„Либија је земља либијског народа, а не агената, не империјализма, не Француске, нити
Саркозијева, нити Италијанска... Триполи је ваш, не за оне који се ослањају на НАТО”,
нагласио је Гадафи

  

Портпарол Моамера Гадафија рекао је данас агенцији АП да се Гадафи налази у
Либији, да је на сигурном и да води борбу против побуњеника.

  

Муса Ибрахим је у телефонском позиву АП-у, који наводи да су га познали по гласу,
рекао да је Гадафи здрав и да му је морал висок и да „заиста води борбу за нашу
слободу и независност сваки дан”.

  

Ибрахим је одбио да каже где се Гадафи налази, рекао је да је на некој локацији у
Либији и да стално мења место боравка.

  

Француски часопис Пари Мач известио је данас да су либијски побуњеници јуче ујутро
скоро ухватили Моамера Гадафија али да је он успео да им умакне и да се још налази
негде у Триполију.

  

Француски недељник је навео на свом вебсајту да су побуњеници упали у кућу „негде у

 1 / 2



Моамер Гадафи позвао своје присталице да умарширају у Триполи и „очисте” га од побуњеника
четвртак, 25 август 2011 18:43

Триполију” јуче ујутру, реагујући на дојаву кредибилног извора, али да је Гадафи био
побегао. Лист, међутим, наводи да су побуњеници нашли доказе да је тамо провео бар
једну ноћ, мада нису рекли колико скоро је то могло да буде.

  

Позивајући се на „поуздан извор” из јединице која је наводно координисала информације
обавештајних служби арапских земаља и либијских побуњеника, магазин наводи да се
верује да се Гадафи још налази негде у Триполију.

  

Британски министар одбране рекао је данас да НАТО помаже својим обавештајним
подацима и извиђањима у потрази за Гадафијем и његовим синовима.

  

Један западни дипломата који није желео да му се наведе име рекао је агенцији АП да је
могуће да су припадници специјалних снага неких НАТО земаља, који делују ван
командне структуре Алијансе, ангажовани у потрази за Гадафијем.

  

Попртпарол НАТО-а Оана Лунгеску данас није желела да коментарише ове наводе и
поновила да Алијанса не расправља о обавештајним питањима.

  

„НАТО не узима за циљ конкретне појединце”, рекла је она.

  

Она је рекла да је ситуација у Либији и даље динамична и да је НАТО пажљиво прати.

  

(Танјуг)
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