
Џозеф Бајден: САД су у потпуности спремне да заједно са својим НАТО савезницима бране сваки педаљ НАТО територије, желим да ме схватите - сваки педаљ господине Путин
субота, 01 октобар 2022 01:25

Председник САД Џозеф Бајден изјавио је у Вашингтону да Америка и њени савезници
неће бити застрашени претњама руског председника Владимира Путина, и поручио
Путину да ће САД "бранити сваки педаљ територије НАТО", јавља амерички ЦНН.

  

  

Путин је потписао указе о руском припајању четири украјинске области, што су западне
земље, Европска унија и НАТО оштро осудиле, а Бајден је поводом тога изјавио да САД
не признају анексију Запорошке, Херсонске, Доњецке и Луганске области.

  

„Америка и њени савезници неће, наглашавам – неће бити застрашени. Неће бити
застрашени Путином, његовим недговорним речима и претњама“, саопштио је Бајден из
Беле куће и указао да је „Путиново поступање знак да му иде тешко“.
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Као доказ тога, Бајден је навео „лажне референдуме“ о присаједињењу четири
украјинске области Русији, као и „ову шараду коју је извео јутрос“ када је објавио
анексију.

  

„Сједињене Државе то никада неће признати. И да будем отворен: ни свет то никада
неће признати. Не може он да приграби територију свога суседа и да се извуче са тим,
просто и једноставно не може“, рекао је Бајден у свом обраћању.

  

Према његовим речима, САД ће наставиди да пружају војну помоћ Украјини ради њене
одбране, а та земља ће од америчког конреса добити још 13 милијарди долара.

  

„Америка је у потпуности спремна да са својим НАТО савезницима брани сваки педаљ
НАТО територије, сваки педаљ – па према томе, господине Путин, желим да ме схватите
сасвим јасно. Сваки педаљ“, рекао је Бајден.

  

(Бета)
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