
Аналена Бербок: Више од 100.000 руских војника на граници са Украјином; Сергеј Лавров: Наше трупе на нашој територији
уторак, 18 јануар 2022 20:12

Више од 100 хиљада руских војника налази се на граници са Украјином, тешко је то
не схватити као претњу, изјавила је немачка министарка спољних послова Аналена
Бербок.

  

  

„Последњих недеља више од 100.000 руских војника и војне технике концентрисано је у
близини Украјине, без јасног разлога“, рекла је Бербокова на конференцији за штампу са
руским колегом Сергејем Лавровом у Москви.

  

„Последњих недеља више од сто хиљада руских војника и војне опреме концентрисано је
у близини Украјине без очигледног разлога“, рекла је она у уторак на конференцији за
новинаре после разговора са руским министром спољних послова Сергејем Лавровом.
Шеф руског МИП-а је рекао да Москва не може да прихвати захтеве у вези са кретањем
војске на сопственој територији.
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Шеф руске дипломатије је истакао да Москва не може да прихвати захтеве у вези са
кретањем војске на сопственој територији.

  

„Такође смо објаснили да ескалација која се чује из уста многих западних политичара,
поводом наших трупа на нашој територији и извођења неопходних војних вежби, што
ради свака држава – ми не можемо да прихватимо неке захтеве који се тичу наших
оружаних снага на сопственој територији“, рекао је министар.

  

„Што се тиче последица, ми нити смо давали нити дајемо неки повод за стварање нове
конфликтне ситуације. Само једно тражимо: да то што се договоримо, буде
реализовано“, нагласио је руски министар.

  

Лавров је додао да Москва никоме не прети, али да чује претње на свој рачун.

  

„Надам се да све то одражава само одређене емоције које одређене снаге унутар блока
западних држава подстичу. Ми ћемо се руководити конкретним стварима, и у зависности
од тога какве кораке ће наши партнери предузети, природно, одредићемо своју
реакцију“, закључио је руски министар.

  

У последње време Запад оптужује Русију да наводно припрема инвазију на Украјину и
да у прилог томе иде и чињеница је Москва значајно појачала војно присуство код
граница Украјине. Русија одлучно одбацује те оптужбе као неосноване и опасне и истиче
да војне снаге премешта на својој територији у складу са Уставом а да Запад све то
користи као изговор за даље ширење на Исток.

  

(Спутњик)
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