
Дмитриј Песков: Доласком Зеленског на власт смањена шанса за војни сукоб у Украјини
недеља, 15 децембар 2019 21:13

 Долазак Владимира Зеленског на власт у Украјини и самит „нормандијске четворке“ у
Паризу смањили су шансе за оружани сукоб у Украјини, изјавио је портпарол Кремља
Дмитриј Песков за „Први канал“.

  

  На питање водитеља да ли су доласком Зеленског на власт и након преговора
одржаних у Паризу смањене шансе за војни сукоб у Украјини, Песков је одговорио да
„највероватније јесу“.   

„Одговор је потврдан. Зеленски није у ’странци рата‘. Ако је (бивши председник Украјине
Петро) Порошенко персонификовао ’партију рата‘, он је започео рат. Председник
Порошенко је, нажалост, био човек који је започео рат, због којег је проливена крв
Украјинаца“, истакао је Песков.

  

Песков је нагласио да Зеленски може да реши сукоб у Донбасу ако покаже потребну
снагу воље, ауторитет и доминацију на политичкој сцени Украјине.

  

Он је додао да би контрола над националистима у Украјини могла да пружи наду у
решење унутрашњег украјинског сукоба.

  

„Прво, ја бих, наравно, увек предлагао да се искључе било какви догађаји који би могли
увући Русију у екстремне ситуације. Хвала богу, спољна политика Русије коју одређује
председник наше земље осигурава нашу земљу од таквих заплета“, оценио је Песков.
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Он је изјавио да Владимир Зеленски може решити конфликт у Донбасу, ако покаже
потребну вољу, ауторитет и доминацију на политичкој арени у Украјини. Песков сматра
да кијевске власти морају да контролишу ектремистичке снаге у земљи.

  

„И ако ти националисти, екстремистичке снаге, ако не превладају, ако не буду наметали
своју вољу, ако буду под контролом шефа државе, тада ће се појавити нада да ће
напорним радом успети да се постигне некакве назнаке решења“, додао је Песков.

  

Самит „Нормандијске четворке“ у Паризу

  

У понедељак су лидери земаља „нормандијске четворке“ усвојили изјаву после састанка
у Паризу. У документу је наглашено да Мински споразуми и даље остају основа за рад у
„нормандијском формату“ и да је повлачење снага предвиђено за крај марта 2020.
године на три нова пункта у Донбасу.

  

Осим тога, шефови држава позвали су да се до краја године обезбеди примирје,
ослобађање заробљеника према формули „сви за све“, као и да се Црвеном крсту
достави „потпун и безуслован приступ свим заробљеницима“.

  

Следећи састанак у „нормандијском формату“ треба да се одржи за четири месеца. Како
се наводи у заједничкој изјави, једна од основних тема наредног састанка биће
организација локалних избора у Донбасу.

  

Такозвани „нормандијски формат“ преговора о Украјини постоји од јуна 2014. године,
када су, током обележавање 70. годишњице искрцавања савезника у Нормандији,
лидери Русије, Украјине, Француске и Немачке први пут разговарали о решавању сукоба
у Донбасу. Од тада је одржан низ телефонских разговора и самита, као и контаката
министара спољних послова.

  

Криза у Донбасу
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Украјинске власти су у априлу 2014. године покренуле војну операцију против Доњецке
и Луганске Народне Републике које су прогласиле независност након државног
преврата у Украјини у фебруару 2014.

  

Кијев не признаје ДНР и ЛНР и сматра територије ових двеју република окупираним, а
устаничке снаге терористичким.

  

Питање решавања ситуације у Донбасу разматра се, између осталог, и на састанцима
контакт групе у Минску, која је од септембра 2014. године усвојила три документа који
регулишу кораке за деескалацију сукоба. Међутим, и након споразума о примирју између
сукобљених и даље долази до размене ватре.

  

(Спутњик)
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