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Бивши амерички државни секретар Хенри Кисинџер је у интервјуу недељнику „The
Spectator“ истакао да је Зеленски у основи прихватио његову тезу о три могућа исхода
рата у Украјини.

  

  

„Зеленски је у својим последњим изјавама суштински прихватио оно што сам ја изнео у
Давосу. Дао је интервју за Фајненшел тајмс у ком је прихватио основни оквир, а то је да
постоје три могућа исхода овог рата, а сва три су још донекле отворена“, навео је
Кисинџер.

  

Први исход, према његовим речима, јесте да ако се настави овако, то ће бити победа
Русије.
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„Ако Русија остане где је сада, освојиће 20 одсто Украјине и већи део Донбаса, велику
индустријску и пољопривредну област, и појас земље дуж Црног мора. Ако остане, биће
то победа, упркос свим падовима које су доживели на почетку. А улога НАТО-а неће
бити тако одлучујућа као што се раније мислило“, објашњава он.

  

Други исход је, како наводи он, да ће Русија покушати да протера територије које је
стекла пре овог рата, укључујући и Крим, а онда ће се поставити питање рата са самом
Русијом, ако се рат настави.

  

Он је образложио и трећи исход, за који сматра да га је Зеленски прихватио.

  

„Трећи исход, који сам изнео у Давосу и који мислим да је Зеленски сада прихватио,
јесте да ако народ може да спречи Русију да врши било каква војна освајања и ако се
борбена линија врати на позицију са које је почео рат, онда ће актуелна агресија бити
видљиво поражена. Украјина ће бити враћена у форму у којој је била када је рат почео,
према линији раздвајања после 2014. Биће поново наоружана и блиско повезана са
НАТО-ом, ако не и његов део, а преостала питања могу бити препуштена преговорима.
То би била ситуација која је већ неко време била замрзнута. Али, као што смо видели у
поновном уједињењу Европе, временом се могу постићи договори“, рекао је он.

  

Кисинџер је нагласио да неће да доноси суд о томе какав би требало да буде исход
преговора.

  

„Али ако савезници успеју да помогну Украјинцима да истерају Русе са територија које су
освојили у овом рату, мораће да одлуче колико ће рат трајати“, сматра он.

  

На питање новинара да ли то значи да ниједан од та три исхода не кажњава Путина за
агресију, Кисинџер је рекао да је ситуација управо супротна.

  

„Ако се рат заврши како сам скицирао у Давосу, мислим да ће то бити значајно
достигнуће за савезнике. НАТО ће бити ојачан додавањем Финске и Шведске,
стварајући способност одбране балтичких држава, док ће Украјина имати највеће
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конвенционалне копнене снаге у Европи повезане са НАТО-ом или његовом чланицом.
Русији ће бити показано да страх, који је висио над Европом од Другог светског рата, од
руске војске – конвенционалне војске која би продрла у Европу преко утврђених
граница, може да се спречи конвенционалном акцијом НАТО-а. Први пут у новијој
историји Русија би морала да се суочи са потребом да коегзистира са Европом као
целином, уместо да Америка буде главни елемент у одбрани Европе са својим
нуклеарним снагама“, појаснио је Кисинџер своје виђење.

  

(Јутарњи.хр)
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http://www.nspm.rs/hronika/henri-kisindzer-postoje-tri-moguca-ishoda-sukoba-u-ukrajini.html

