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Putin na G8: "Chcete aby Asad odstúpil? Pozrite sa na lídrov ktorých ste dosadili na Blízkom 

východe." 

 

 
 

Bejrút. Diplomatický zdroj uviedol, že na Západe nejakú dobu diskutujú stupňujúcu sa rolu 

islamistov v Libanone a arabských krajinách. Zdroj uvádza, že táto diskusia došla k záveru, že je 

potrebné udržať úlohu islamistov na uzde. V tomto smere myslenia Západ podporil Libanonskú 

regulárnu armádu v "bitke pri Abra." (Dvojdňová bitka medzi libanonskou armádou a sunnitsko- 

saláfistickým gangom z Abra šejka Ahmada Al-asira v blízkosti južného libanonského mesta 

Sidon na konci júna 2013.) 

 

Diplomatické zdroje uvádzajú, že zmeny prebiehajúce v Egypte boli očakávané západnými 

krajinami, a že vedúci predstavitelia G8 diskutovali otázku nástupu k moci islamistov v rade 

arabských krajín, vrátane Egypta, na svojom nedávnom stretnutí v Severnom Írsku. (Group of 

Eight alebo "G8" (Veľká Británia, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, USA a 

Rusko) sa stretli v Lough Erne v Severnom Írsku 17 - 18 júna 2013.) 

 

Diplomatický zdroj uvádza, že v priebehu tohto zasadnutia G8 mal Ruský prezident Putin dlhý 

prejav na túto tému. Prominentný európsky diplomatický zdroj vo svojom vyhlásení uvádza, že 

Ruský prezident vodcom skupiny G8 povedal: 

 

"Chcete aby prezident Bashshar al-Assad odstúpil? Pozrite sa na lídrov ktorých ste dosadili na 

Blízkom východe v priebehu toho čo ste nazvali " Arabská jar ". Teraz národy regiónu odmietajú 

týchto vodcov. Revolúcia proti Muhammadovi Mursimu v Egypte pokračuje a každý, kto pozná 

charakter Egyptskej spoločnosti, si je vedomý skutočnosti, že sa jedná o hlboko zakorenenú 

sekulárnu spoločnosť rozmanitých kultúr a civilizácií s históriou modernej politickej činnosti. Tí 

nikdy nebudú akceptovať pokusy zakladať veci na sile. Pokiaľ ide o Erdogana (Turecko) tak 

ulica sa proti nemu postavila a jeho hviezda začína hasnúť. Vláda Moslimského bratstva-

Salafistov v Tunisku už nie je stabilná a osud Tuniska nebude ďaleko od uchopenia moci 

armádou, pretože Európa nikdy neprijme chaos na hraniciach a Tunisko je vstup do Európy. " 

(Putin to povedal skôr ako predseda Zboru náčelníkov štábu odstúpil Tunisku a ohlásil svoju 

kandidatúru na prezidenta republiky.) 

 

Putin pokračoval: "Rozšírili ste anarchiu v Líbyi po Muamarovi al-Kadafim nikto nemôže dať 

dohromady vládny orgán schopný pracovať znova a obstať. Jemen, po odchode Abdallaha Saliho 

Aliho, postráda stabilitu vo vláde a nie je tam žiadny mier v uliciach. Nepokoje pretrvávajú vo 
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všetkých regiónoch krajiny. Ako v celom Perzskom zálive aj v Bahrajne zvyšok vládnej moci 

sedí na vrchole sopky," povedal Putin. 

 

Ruský prezident ďalej hovoril: "Chcete aby Rusko opustilo Assada a jeho režim a šlo spolu s 

opozíciou, ktorej predstavitelia nevedia nič okrem vyhlasovania Fatwy a prehlasovania ľudí za 

kacírov, a ktorej členovia - ktorí pochádzajú z rôznych krajín a majú viac smerovaní - nevedia nič 

iné než to ako zabíjať ľudí a jesť ľudské mäso. Klamete svojim vlastným ľuďom tak ako to 

vyhovuje vašim záujmom - to ale nie je náš biznis. Je však neprípustné aby ste klamali nám a 

krajinám a národom sveta, pretože medzinárodná politika už nie je len vaša. Vaša schopnosť 

monopolizovať, ako ste to dokázali pred dvoma desaťročiami, je teraz nadobro preč. " 

 

Putin pokračoval: "V Sýrii vy všetci stojíte na strane síl proti ktorým ste, poďla vášho tvrdenia, 

posledných 10 rokov bojovali pod hlavičkou "boja proti teroru ". Teraz ste s nimi a pomáhate im 

chopiť sa moci v celom regióne. Vyhlasujete, že ich budete vyzbrojovať a posielať svojich 

bojovníkov do Sýrie s cieľom oslabiť a rozbiť ju. " Putin sa opýtal: "V mene Božom sa vás 

pýtam, o akom druhu demokracie hovoríte? Chcete demokratický režim v Sýrii namiesto režimu 

Asada, ale sú Turecko a vaši spojenci v oblasti požehnanými demokraciami? " 

 

Putin na adresu amerického prezidenta Obamu konkrétne povedal: "Vaša krajina poslala armádu 

do Afganistanu v roku 2001 pod zámienkou, že sa bojuje proti Talibanu, al-Kajde a ďalším 

fundamentalistickým teroristom, ktoré vaša vláda obvinila z vykonania útokov 11. septembra na 

New York a Washington. A dnes s nimi robite alianciu v Sýrii. A vy a vaši spojenci prehlasujete 

vaše priania poslať im zbrane. A máte tu Katar, v ktorom máte vašu najväčšiu základňu v regióne 

a na území tejto krajiny Taliban otvára zastúpiteľský úrad. " (Američania tajne rokujú s 

Talibanom v Katare o podmienkach odsunu z Afganistanu po agresii ktorá skončila debaklom pre 

teroristickú organizáciu NATO. Pozn. JS) 

 

Putin sa obrátil na prezidenta Francúzska Francoisa Hollandeho otázkou: "Ako môžete poslať 

vašu armádu do boja proti fundamentalistickým teroristom v Mali na jednej strane, a na druhej 

strane robíte spojenectvo s nimi a podporujete ich v Sýrii a chcete im odoslať ťažké zbrane na boj 

proti režimu v Sýrii? " 

 

Britský premiér David Cameron sa bránil niektorým z najostrejších poznámok Putina, keď mu 

ruský prezident povedal: "Vy hlasno požadujete aby teroristi v Sýrii boli ozbrojení napriek tomu, 

že sú to fundamentálne tí istí ľudia z ktorých dvaja zabili Britského vojaka na ulici Londýna za 

bieleho dňa pred okoloidúcimi a nestarajú sa o vašu krajinu alebo váše úrady. A tiež sa dopustili 

podobného zločinu proti francúzskym vojakom v uliciach Paríža. " 

 

Z diplomatickej správy vyplýva, že hlavy štátov na summite boli prekvapení tým ako nemecká 

kancelárka Angela Merkelová podporila každé slovo ktoré povedal Putin vo svojom prejave. 

Vyhlásila odmietnutie akéhokoľvek iného riešenia v Sýrii ako pokojnou mierovou cestou keď 

ovedala: "Pretože vojenské riešenie povedie Sýriu a celú oblasť do neznáma." Silne oponovala 

vyzbrojovaniu sýrskej opozície "...lebo sa tieto zbrane dostanú do rúk teroristov, ktorí ich plánujú 

používať k útokom proti mestám v Európskej únii." Uviedla tiež, že nechce vidieť aby sa niektorí 

z jej európskych partnerov zapájali do vojenských a politických dobrodružstiev, ktoré by len 

slúžili k ďalšiemu prehĺbeniu ich finančnej a ekonomickej krízy, pretože Nemecko už nie je 

schopné slúžiť ako finančná a hospodárska pomoc pre tieto krajiny, aby pomáhalo zakrývať ich 

chyby. " 

 

 

 


