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Кијевски режим наставља грубе провокације у Запорошкој нуклеарној електрани, док је
Запад фактички саучесник у тим злочинима, изјавила је портпаролка Министарства
иностраних послова Русије Марија Захарова на тему тренутне ситуације у Запорошкој
нуклеарки.

  

  

-Кијевски режим наставља да се ‘игра са ватром’, спроводећи грубе и неодговорне
провокације у Запорошкој нуклеарки, рекла је Захарова.

  

Навела је да су западни спонзори још једном доказали да су дволични и дали су
одрешене руке режиму украјинског председника Владимира Зеленског како би
наставили да наносе непоправљиву штету Запорошкој нуклеарки. Додала је и да је
Запад фактички саучесник у злочинима које Кијев чини, а којима нема оправдања.
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Захарова је подвукла да је Кијев спреман да доведе у смртну опасност представнике
ИАЕА на Запорошкој нуклеарки и да секретаријат ИАЕА мора јасно да укаже на то ко
напада Запорошку нуклеарку.

  

-Дошло је време да се ствари назову правим именом, у супротном се екстремисти неће
зауставити. Потребна је одлучност и одговорност, нагласила је она.

  

Чиљенице потврђују да је украјинска војска гранатирала Запорошку нуклеарку

  

-Од првих напада Оружаних снага Украјине на Запорошку нуклеарку налазимо се у
контакту са Секретаријатом Међународне агенције за атомску енергију. Након тренутне
серије, као и раније, послали су све информације које имамо о томе, укључујући
фотографије и видео снимке са потврдом о последицама гранатирања. Затражили смо
да се одмах обавесте све државе чланице агенције, рекла је Захарова.

  

Међународна јавност мора да зна ко стоји иза напада, посебно због кијевске пропаганде
да, наводно, Русија сама себе гранатира и додала да је ситуација у нукеларки близу
техногене катастрофе.

  

-Напади су били увече 19. новембра, када су бројни артиљеријски напади натовском
муницијом калибра 155 извршени на територији Запорошке нуклеарке. Они су се
догодили и следећег дана, 20. новембра, када су гранатиране локације на којима се чува
радиоактивни отпад, додала је она.

  

Портпаролка Министарства иностраних послова Русије је закључила да, на сву срећу,
није дошло до ослобађања радиоактивних материја.

  

(Спутњик)
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