
Дмитриј Песков:  Учлањење Украјине у НАТО био би најгори могући развој догађаја. Подељена Европа није у интересу Москве
понедељак, 18 октобар 2021 13:15

 Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је у разговору са новинаром француског ТВ
канала Франс 5 да подељена Европа није у интересу Москве.

  „Подељена Европа није у интересу Москве. Ми смо заинтересовани за постојање
просперитетних европских земаља, независних једни од других. Европа сада трага за
својим путем, поставља нова питања о увођењу сопстевеног система одбране као и
неопходност поседовања суверене одбрамбене доктрине. Европљанима је потребна
сопствена војска“, рекао је Песков, преноси ТАС С.   

Он је истакао да је тренутно „нејасно да ли ће Американци остати у Европи и наставити
да бране Европљане од „страшних Руса“.

  

„Желимо да нас чују: никоме не претимо, ми нисмо извор опасности, ми смо веома велика
и веома моћна земља која трага за партнерима“, истакао је портпарол Кремља.

  

Коментаршући констатацију француског новинара о распоређивању руских трупа дуж
границе с Украјином, што је перципирано као претња Западу, Песков је нагласио да
„Русија може да разуме забринутост западних земаља“.
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„Ипак, ми бисмо више волели да сте ви Европљани боље информисани. Масивни НАТО
маневри близу руских граница претходили су размештању руских олружаних снага у том
региону“, подсетио је Пасков и истакао да се „бескрајно говори о концентрацији руских
трупа, али ипак сви затварају очи на размештање снага НАТО у близини руских
граница“.

  

Одговарајући на питање о чланству Кијева у НАТО, Песков је упозорио да би учлањење
Украјине у НАТО био „најгори могући развој догађаја“.

  

„Овакав сценарио прелази црвене линије националних интереса Русије. Ово је сценарио
који би могао да примора Москву да предузима активне мере како би осигурала своју
безбедност“, поручио је Песков.

  

Разговор са Песковим је био део двочасовне емисије „Владимир Путин: Мајстор игре“
која је у недељу увече емитована на овом француском ТВ каналу.

  

(Танјуг)
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