
Николај Патрушев: Англосаксонци неће зауставити „прокси рат“ против Русије и њених савезника, чак и када се заврши „врућа фаза“ сукоба у Украјини
четвртак, 26 јануар 2023 17:56

Догађаји у Украјини су резултат вишегодишњих припрема САД за хибридни рат
против Руске Федерације и покушај да се спречи формирање мултиполарног света,
поручио је Секретар Савета безбедности Русије

  

  

Секретар Савета безбедности Русије Николај Патрушев рекао је да Aнглосаксонци неће
зауставити рат са Руском Федерацијом ни након завршетка "вруће фазе" сукоба у
Украјини, преносе "РИА Новости".

  

"Неопходно је разумети да чак и када се заврши 'врућа фаза' сукоба у Украјини,
англосаксонски свет неће зауставити прокси рат против Русије и њених савезника",
рекао је Патрушев данас на састанку о обуци инжењерског особља за бродоградњу и
морнарицу у Санкт Петербургу.

  

Како је навео, ток специјалне војне операције у Украјини показује да САД и НАТО
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намеравају да наставе да улажу напоре да одуговлаче овај војни сукоб и да су постали
његови учесници.

  

Патрушев је нагласио да су догађаји у Украјини резултат вишегодишњих припрема САД
за хибридни рат против Руске Федерације и покушај да се спречи формирање
мултиполарног света.

  

Он је раније изјавио да Москва није у рату са Кијевом и да садашњи сукоб представља
још један покушај Запада да се обрачуна са Русијом, али преко леђа преко Украјинаца.

  

"Догађаји у Украјини не одражавају сукоб Москве и Кијева, ово је војни сукоб НАТО-а,
свега САД и Енглеске са Русијом. Плашећи се директног контакта, инструктори НАТО-а
терају украјинске момке у сигурну смрт", рекао је он у интервјуу за аиф.ру.

  

Патрушев је додао да Русија "ослобађа своје регионе од окупације као и да мора да
стави тачку на крвави експеримент Запада да уништи братски украјински народ".

  

"Ми нисмо у рату са Украјином, јер ми једноставно не можемо имати мржњу према
обичним Украјинцима", нагласио је он.

  

Секретар Савета безбедности је додао да је украјинска традиција блиска народу Русије,
као што је наслеђе руског народа неодвојиво од културе Украјинаца.

  

(РТ Балкан)
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