
Марија Захарова: Смешно је слушати да нам преко океана говоре о „прекрајању граница“, после НАТО бомбардовања СРЈ, након подршке „прекрајања“ Србије и америчке авантуре са „независношћу Косова”
понедељак, 03 октобар 2022 08:15

Портпарол Министарства спољних послова Марија Захарова је саопштила да је „дирнута
аргументима Запада да је Русија одлучила да „прекроји мапу Европе“ и одговорила на
такве критике.

  

  

„Дирнута сам аргументима Запада да је Русија одлучила да ’прекороји карту Европе‘.
Смешно је да се ова теза заступа у Немачкој, која своје садашње границе има искључиво
због њиховог `прекрајаља` у касним 80-им 20. века“, написала је Захарова на свом
Телеграм каналу.

  

Она је подсетила на политички слоган канцелара Вилија Бранта „Сада уједињује оно што
је једини циљ“.
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"Осамдесетих година смо разумели Немце и ишли у сусрет њиховим тежњама. То је била
наша добра воља, упркос томе што је немачки нацизам уништио пола наше земље и убио
преко 25 милиона наших грађана. И није на Берлину ни да зуцне о `прекрајању` граница.
Страшно је сетити се њиховог историјског искуства, али се не може заборавити“, навела
је Захарова.

  

Према њеним речима, смешно је и то што се са овом тезом јављају земље источне
Европе, од којих су многе постале суверене државе искључиво због „прекрајања“
граница последњих деценија.

  

„Уживајући у привилегијама које су добили и заборављајући на морал и одговорност, ове
престонице нису хтеле да знају како се осећају људи, који су много жртвовали за Европу
у 20. веку и за то добили сопствену поделу“, додала је она.

  

Захарова је подсетила и да је Украјина први пут у историји стекла државност
захваљујући „прекрајању“ граница 1918. године, а затим 70 година касније.

  

„Смешно је слушати да о `прекрајању` граница говоре преко океана. После НАТО
бомбардовања Југославије, након подршке ‘прекрајања’ Србије и америчке авантуре са
`независношћу` Косова. Треба да одлуче једном за свагда - да ли је добро или лоше
`прекрајање` граница. Ако почну да говоре да „све зависи од контекста“, онда је тешко
наћи прикладнији „контекст“ од сталног тлачења националних мањина на језичкој и
етничкој основи, која је завршено са осам година терора“, закључила је она.

  

(Восток)
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