
Дмитриј Песков: Изјаве Вашингтона да је "озбиљно забринут због деловања и изјава Русије према Украјини“ су вештачким путем створена америчка хистерија
недеља, 21 новембар 2021 18:25

Кремљ је осудио као "америчку хистерију" изјаве Вашингтона да је "озбиљно забринут"
због деловања и изјава Русије према Украјини, где расту тензије.

  

  

„Та хистерија се ствара вештачким путем. Они који су довели своје оружане снаге с оне
стране Атлантика, односно САД, нас оптужују за неуобичајене војне активности на нашој
територији“, рекао је портпарол руског председништва Дмитриј Песков у интервјуу за
московску телевизију.

  

Он је оценио да то „није потпуно логично ни потпуно пристојно“.

  

Државни секретар САД Ентони Блинкен поновио је јуче да су САД озбиљно забринуто
због неуобичајених војних активности Русије на граници са Украјином.
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Блинкен је рекао, за време посете Сенегалу и да су САД заиста забринуте због
одредјене реторике Русије на друштвеним мрежама, као и да ту забринутост у великој
мери деле савезници Америке.

  

Песков је позвао данас САД и њихове савезнике да престану да јачају снаге близу
руских граница, што је деловање које Москва редовно осуђује пошто то види као претњу
својој безбедности.

  

„Потребно је да НАТО оконча своје провокативне активности близу наших граница“,
рекао је Песков.

  

САД, НАТО, ЕУ и бројне западне земље последњих недеља изразиле су забринутост
због војних вежби руских трупа око Украјине, која је од 2014. године у сукобу са
проруским сепаратистима на истоку земље.

  

У том рату који је избио после руског припајања Крима до сада је страдало 13.000 људи.

  

Руски председник Владимир Путин у четвртак је оптужио запад да подстиче тензије на
источним границама Украјине и у Црном мору. Он је такође оптужио запад да су њихови
бомбардери пришли на 20 километара од Русије.

  

(Бета, АФП)
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