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ТРИПОЛИ – Даље ширење Северноатлантског савеза (НАТО) на исток ствара директну
претњу безбедносним интересима Русије, коју не треба провоцирати, изјавио је лидер
Либијске Џамахирије Моамер ел Гадафи у екслузивном интервјуу који је емитовала руска
агенција Итар-Тас.

  

Гадафи је у интервјуу, чија ће телевизијска верзија бити емитована у септембру на
државном каналу „Русија”, рекао да „у потпуности дели забринутост руског руководства
плановима Алијансе о даљем ширењу на исток”.

  

Према његовим речима, НАТО „покушава да увуче у орбиту свог утицаја бивше совјетске
републике, смештене у Средњој Азији и дуж руских граница од Црног до Балтичког
мора, и то не може схватити другачије, осим као реална претња за Руску Федерацију”.

  

Либијски лидер, међутим, истиче да „Русија није та сила коју је могуће лако опколити,
сломити и уништити, њу не треба провоцирати”.

  

„Саветујем свима да послушају моје упозорење”, рекао је Гадафи у интервјуу уочи 40.
годишњице Велике Револуције, која се обележава 1. септембра.

  

Итар-Тас наводи да је лидер Либијске Џамахирије изразио и забринутост поводом
садашњег стања руско-украјинских односа и да се током посете Русији и Украјини
„лично уверио да између две земље постоји неколико опасних проблема, од којих је један
тежња украјинског руководства да ступи у НАТО”.

  

Према Гадафијевим речима, званични Кијев сматра гарантом своје безбедности НАТО,
„а такав обрт догађаја не може да не забрињава Русију”.

  

Либијски лидер је, истовремено, дао високу оцену садашњем нивоу односа између Русије
и Либије.
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„После дугог прекида, обновљен је дијалог на највишем нивоу и недавни сусрети са
(руским председником и премијером) Дмитријем Медведевом и Владимиром Путоном
јасно су показали да две земље имају добре везе и сарадњу”, рекао је пуковник Гадафи.

  

(Танјуг)
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