
Џозеф Бајден: САД ће стати у одбрану Тајвана у случају кинеског напада
петак, 22 октобар 2021 16:39

САД ц́е стати у одбрану Тајвана и имају обавезу да бране острво које Кина сматра за
своју територију, изјавио је председник САД Џо Бајден, што су коментари који изгледају
као раскид са званичном политиком, преноси Глас Америке.

  

  

„Да, имамо обавезу да то учинимо“, рекао је Бајден гостујући на ЦНН на питање да ли ће
САД стати у одбрану Тајвана, који се жали на све већи војни и политички притисак
Пекинга да прихвати кинески суверенитет, преноси Глас Америке.

  

Иако је по закону Вашингтон обавезан да Тајвану обезбеди средства за одбрану, он већ
дуго следи политику „стратешке двосмислености“ о томе да ли ће војно интервенисати
да заштити Тајван у случају кинеског напада.

 1 / 3



Џозеф Бајден: САД ће стати у одбрану Тајвана у случају кинеског напада
петак, 22 октобар 2021 16:39

  

У августу је званичник Бајденове администрације рекао да се политика САД према
Тајвану није променила након што је председник указао да ће САД бранити острво ако
буде нападнуто.

  

Бајден је рекао да људи не треба да брину о војној снази Вашингтона јер „Кина, Русија и
остатак света знају да смо најмоћнија војска у историји света“.

  

„Оно о чему морате да бринете јесте да ли ће се они упустити у активности које би их
довеле у позицију у којој би могли да направе озбиљну грешку“, рекао је Бајден.

  

„Не желим хладни рат са Кином. Само желим да Кина схвати да се нец́емо повуц́и, да
нец́емо променити ниједан наш став“, додао је.

  

Војне тензије између Тајвана и Кине су најгоре у последњих више од 40 година, рекао је
овог месеца тајвански министар одбране Чиу Куо-Ченг, додајући да ће Кина бити
способна да изведе инвазију „пуних размера“ до 2025. године.

  

Тајван поручује да је независна држава и да ц́е бранити своје слободе и демократију.

  

Кина, пак, сматра да је Тајван најосетљивије и најважније питање у њеним везама са
САД и осуђује је оно што назива „дослухом“ између Вашингтона и Тајпеја.

  

Обрац́ајуц́и се новинарима раније у четвртак, кинески амбасадор УН Жанг Јун рекао је
да његова земља тежи „мирном поновном уједињењу“ са Тајваном и да одговара на
„сепаратистичке покушаје“ на острву владајуће Демократске напредне странке.

  

„Ми нисмо изазивач невоља. Напротив, неке земље – посебно САД – предузимају опасне
акције, водећи ситуацију у Тајванском мореузу у опасном правцу“, рекао је он.
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„Мислим да у овом тренутку треба да позовемо Сједињене Државе да престану са
таквом праксом. Увлачење Тајвана у рат дефинитивно није никоме у интересу. Не видим
да ће Сједињене Државе тиме нешто добити“.

  

(Глас Америке)
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