
Јулија Тимошенко: Договор са Путином није могућ. Једино решење је докрајчити га потпуним уништењем руске војске
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 Наде у мировни споразум с Владимиром Путином су "пуке илузије" рекла је за
британски Телеграф Јулија Тимошенко, вођа Наранџасте револуције у Украјини
2004.

  

Тимошенко, која је дошла на власт као премијерка за време прве украјинске побуне
против Кремља, упозорила је да би сваки договор којим би се Владимиру Путину
препустио део територије Украјине, руског председника само подстакао на даље
отимање земље.

  

Једино решење, сматра Тимошенко, је "докрајчити" га потпуним уништењем руске
војске, успркос евидентном расту броја погинулих украјинских војника, пише
Телеграф.

  

Како наводи британски лист, њене примедве су нека врста укора западним лидерима
који су наговестили да би одустајање од делова Донбаса био компромис неопходан за
мир.
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Француска и Немачка су отворене према идеји препуштања Русији дела украјинске
територије, упркос оштрим коментарима после самита Г7 када је француски председник
Емануел Макрон рекао да "Русија не може и не сме да победи".

  

Тимошенко страхује да ће, како економска цена сукоба за Европу расте, све популарнија
бити иницијатива да се Кијев гурне према мировном споразуму.

  
  

Изненађена сам да неке земље настављају да заступају политику попуштања Путину. То
је неприхватљиво за целу Украјину. Мировни споразум је илузија, једини излаз је победа
у борби. Сваки мировни споразум биће први корак према следећем рату

    

"Изненађена сам да неке земље настављају да заступају политику попуштања Путину. То
је неприхватљиво за целу Украјину. Мировни споразум је илузија, једини излаз је победа
у борби. Сваки мировни споразум биће први корак према следећем рату", поручила је
она.

  

Тимошенко је додала да, упркос губицима, Путин жели да продужи рат у нади да ће се
на крају појавити поделе унутар НАТО. Она је подржала апеле украјинског лидера
Володимира Зеленског да Запад Украјини пошаље што више пројектила како би се однос
снага у Донбасу донекле уравнотежио.

  

Ових дана у Донбасу украјинске снаге наводно губе до 100 војника дневно.

  

Политичка каријера Јулије Тимошенко врло добро оцртава нестабилни постсовјетски пут
Украјине, раздобље раздељено унутрашњим сукобима, као и интервенцијама Москве,
пише Телеграф.

  

Године 2004. Тимошенко је учествовала у Наранџастој револуцији, која је довела до
масовних уличних протеста којима су поништени избори намештени у корист проруског
кандидата Виктора Јануковича.
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Тимошенко је тада прозвана словенском "Јованком Орлеанком", а њене плетенице
копиране су на светским модним пистама.

  

Међутим, Наранџаста револуција брзо је прерасла у унутрашње сукобе, омогућивши
Јануковичу да преузме власт 2010. године.

  

Тимошенко је тада осуђена на седам година затвора под оптужбом за злоупотребу
положаја. За оптужбе је рекла да су политички мотивисане, а ослобођена је након друге
прозападне побуне у Украјини 2014. године, када је Јанукович побегао у Русију.

  
  

Врло вероватно да ће Русија покушати да заузме и друге суседне државе, пре свега
Молдавију, Белорусију, Грузију, Казахстан као и скандинавске и балтичке земље

    

Тимошенко је изгубила од Зеленског на изборима 2019. године, али му је пружила
подршку након руске инвазије у фебруару.

  

Бивша украјинска премијерка сматра да је врло вероватно да ће Русија покушати да
заузме и друге суседне државе, пре свега Молдавију, Белорусију, Грузију, Казахстан као
и скандинавске и балтичке земље.

  

"Мој савет тим земљама био би да не губе време и да почну да граде јаке оружане снаге
и постану чланице НАТО-а ако већ нису", рекла је она.

  

Тимошенко такође верује да је Путин спреман да употреви нуклеарно оружје.

  

"Спреман је да пређе све линије и игра против свих правила, то је извор његове снаге",
поручила је Тимошенко.
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(THE TELEGRAPH-Б92)

  

 4 / 4


