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Војна помоћ Запада тумачи се у Украјини као бланко дозвола за војну операцију у
Донбасу, изјавила је портпаролка Министарства спољних послова Марија Захарова.
„Само последњих месеци Вашингтон је испоручио Украјини 30 противтенковских
ракетних система 'Џавелин' и 180 ракета за њих“, рекла је Захарова на брифингу.

  

  

Осим тога, по медијским подацима, САД се спремају да пошаљу Украјини оружје у
вредности од 20 милиона долара, навела је портпаролка. „У Украјини се таква помоћ
доживљава као карт бланш за спровођење војне операције у Донбасу“, истакла је
дипломата. С тим у вези, Захарова је напоменула да Оружане снаге Украјине не
престају да пуцају на цивилно становништво на истоку земље. „Према подацима
специјалне посматрачке мисије ОЕБС-а, после Нове године примирје је прекршено већ
више од три хиљаде пута“, додала је.

  

 1 / 4



Марија Захарова: Војна помоћ Запада бланко дозвола властима у Украјини за војну операцију у Донбасу. НАТО настоји да легализује употребу силе у свемиру
четвртак, 20 јануар 2022 18:36

Запад прикрива припрему војне провокације

  

Ширећи тврдње о наводној припреми „руске инвазије“ на Украјину, Запад покушава да
прикрије предстојеће сопствене војне провокације, истакла је порпаролка руског МИП-а.
„Уверени смо да је сврха ове кампање стварање информативног покрића за припрему
сопствених провокација великих размера, укључујући и војне, које могу да имају
најтрагичније последице по регионалну и глобалну безбедност“, упозорила је Захарова.

  
  

Према подацима специјалне посматрачке мисије ОЕБС-а, после Нове године примирје је
прекршено већ више од три хиљаде пута

    

С тим у вези, дипломата је навела да бојазан Москве потврђују најновија саопштења
медија који се позивају на званичне структуре и изворе.

  

„Британија већ неколико дана шаље оружје у Украјину својим војно-транспортним
авионима ратног ваздухопловства. То је већ сасвим очигледно, организовано је најмање
шест летова, свака летелица може да носи до 77,5 тона терета, односно укупно
отприлике 460 тона наоружања“, констатовала је портпаролка.

  

Подсетимо, заменик министра одбране Џејмс Хипи потврдио је у среду да је Велика
Британија испоручила Украјини неколико хиљада лаких противтенковских ракета.
Претходно је министар одбране Бен Волас рекао да ће Лондон послати Украјини ово
наоружање за потребе „самоодбране“.

  

У последње време Запад оптужује Русију да наводно припрема инвазију на Украјину и
да у прилог томе иде и чињеница је Москва значајно појачала војно присуство код
граница Украјине. Русија одлучно одбацује те оптужбе као неосноване и опасне и истиче
да војне снаге премешта на својој територији у складу са Уставом, а да Запад све то
користи као изговор за даље ширење на Исток.

  

Због тога је руски председник Владимир Путин затражио писане, правно обавезујуће,
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гаранције Запада да се неће даље ширити према руским границама и да у том делу
Европе неће распоређивати наоружање.

  

Руски званичници из дана у дан изјављују да се руска војска налази на сопственој
територији и, према томе, нико нема право да поставља захтеве у вези са њеним
кретањем.

  

НАТО претвара свемир у бојно поље

  

Стратегија НАТО-а за свемирску политику је деструктивна и усмерена на претварање
свемира у бојно поље, изјавила је портпаролка руског Министарства спољних послова
Марија Захарова. „Документ је тенденциозан и, заправо, провокативан. Сачињен је у
складу са деструктивним смерницама свемирски значајних земаља-чланица НАТО-а на
челу са Сједињеним Америчким Државама, чији је циљ постављање оружја у свемир,
употреба силе или претње силом против свемирских објеката других земаља и
претварање свемира у бојно поље“, нагласила је портпаролка.

  

Она је додала да је документ о свемирској политици НАТО-а покушај да се легализује
употреба силе у свемиру, што је у супротности са спречавањем трке у наоружању у овој
средини. Захарова је напоменула да се документ, објављен 17. јануара под називом
Свеобухватна политика НАТО-а о свемиру, односи на приоритетне задатке и правце
рада Алијансе у свемиру.

  

Према њеним речима, ови фактори још једном потврђују релевантност и исправност
предлога Москве за безбедносним гаранцијама, као и потребу за правно обавезујућим
иницијативама које промовишу Русија и њени истомишљеници за спречавање трке у
наоружању у свемиру.

  

НАТО је раније објавио Свеобухватну политику НАТО-а у свемиру, која има за циљ да
принципе колективне одбране Алијансе прошири на свемир, укључујући и члан 5 – „напад
на једног је напад на све“.
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(Спутњик)
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