
Владимир Путин се састао са Башаром ел Асадом у Кремљу
уторак, 14 септембар 2021 13:20

Председник Русије Владимир Путин састао се у понедељак са сиријским лидером
Башаром ел Асадом у Кремљу. Путин је на састанку рекао да Асад много ради на
успостављању дијалога са политичким противницима.

  

  

„Људи вам верују и, упркос свим потешкоћама и трагедијама из претходних година, ипак
са вама се повезује процес обнове и повратка у нормалан живот. Знам да много радите
за то, укључујући и за успостављање дијалога са вашим политичким противницима.
Веома се надам да ће се овај процес наставити“, рекао је Путин.

  

Руски лидер такође је рекао да му је велико задовољство да пожели добродошлицу свом
сиријском колеги у Москви. Путин је честитао Асаду његов недавни рођендан и „на
веома добром резултату на председничким изборима“.

  

Стране војске у Сирији
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Путин је додао да је проблематично континуирано присуство страних трупа у Сирији без
дозволе власти земље.

  

„По мом мишљењу, главни проблем је што се стране оружане снаге без одлуке
Уједињених нација без вашег одобрења налазе на одређеним територијама земље, што
је очигледно у супротности са међународним правом и не даје вам могућност да уложите
максималне напоре за консолидацију земље и како бисте кренули путем њене обнове
темпом који би био могућ када би легитимна влада контролисала целу територију“,
објаснио је руски лидер.

  

Путин је изразио жаљење што у Сирији и даље постоје жаришта отпора терориста који
не само што контролишу део територије, већ настављају да тероришу цивиле.

  

„Без обзира на то, у ослобођена подручја враћају се избеглице. Својим очима сам видео,
када сам вас посетио на ваш позив, како људи активно обнављају своје домове, активно
раде на повратку у пуном смислу те речи у миран живот“, нагласио је шеф руске државе.

  

Помоћ у обнови

  

Председник Русије изразио је наду да ће заједничким напорима бити могуће помоћи
сиријском народу „да стане на ноге“.

  

„Надам се да ћемо заједничким напорима успети да помогнемо сиријском народу да
стане на ноге у сваком смислу те речи, помоћи да обнови економију, социјалну сферу,
здравство“, истакао је руски лидер.

  

Он је скренуо пажњу на чињеницу да две земље заједно раде „на решавању главног
проблема са којим се данас суочава читаво човечанство“.
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„Мислим на борбу против вируса корона“, објаснио је Путин и додао да су „прве испоруке
‘Спутњика Ве’ и ‘Спутњика лајт’ отишле су у Сирију."

  

Контрола земље

  

Путин је рекао да сиријска влада контролише 90 одсто земље.

  

„Нашим заједничким напорима ослобођена је основна, огромна територија Сирије.
Терористи су претрпели веома озбиљну, значајну штету, а сиријска влада на челу са
вама контролише 90 одсто територије“, закључио је руски лидер.

  

Нехумане санкције

  

Са своје стране, председник Сирије изјавио је да се санкције сиријском народу могу
класификовати као антиљудске, антидржавне и нелегитимне.

  

„Неке државе увеле су сиријском народу санкције које се могу класификовати и
позиционирати као антиљудске, антидржавне и антилегитимне. Али, ипак, то је тако“,
закључио је Асад.

  

Према његовим речима, политички процеси које је спроводило руководство Сирије
„заустављени су већ око три године“.

  

„За то, наравно, постоје одређени разлози. Постоје одређене државе које на сваки
могући начин деструктивно утичу на могућност политичких процеса. Постоје и други
фактори, али их савршено добро знамо и покушавамо да учинимо све што је могуће за
решавање ових актуелних проблема“, истакао је Асад.
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Ипак, према његовим речима, различите процесе и акције, активности које спроводи
Сирија, било да се ради о успостављању политичког дијалога или другим процесима које
треба спровести, руководство земље их спроводи „у условима и ситуацији која се сад
развила“.

  

Сиријски лидер такође је захвалио Русији за напоре за заштиту међународног права.

  

„Желео бих да искористим овај састанак како бих изразио захвалност Русији и руском
народу за хуманитарну помоћ упућену сиријском народу… Желим да захвалим Вама и
руском политичком систему, посебно Министарству спољних послова (Русије) на
напорима који су уложени на међународним састанцима ради заштите међународног
права“, закључио је Асад.

  

(Спутњик)
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