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Амерички председник Џозеф Бајден наводно је послао шефа ЦИА Вилијама
Бернса у тајну мисију у Москву, а затим у Кијев средином јануара, наводи се у
извештају "Ноје Цурхер Цајтунга" (ННЗ). Бела кућа и ЦИА су одмах реагоавала на
извештај швајцарско-немачког листа, рекавши да није тачно да су САД понудиле
Русији 20 одсто украјинске територије као део мировног предлога.

  

  

ННЗ је пренео, позивајући се на поверљиве разговоре са двоје немачких посланика који
се баве спољном политиком – један из владајуће коалиције, други из опозиције, да је
Бернс наводно понудио споразум "земља за мир" према којем би Русија задржала неких
"20 одсто територије Украјине" што је, оквирно, величина Донбаса.

  

Швајцарско-немачки лист успут је поменуо наводни предлог, фокусирајући се на ланац
догађаја који су довели до тога да су немачки канцелар Олаф Шолц и амерички
председник најавили да ће влади у Кијеву послати тенкове "леопард" и "абрамс".
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Извештај НЗЗ-а "није тачан" и ЦИА ће рећи исто, рекао је за "Њузвик" заменик
портпарола Савета за националну безбедност Беле куће Шон Давет. Званичник ЦИА
потом је рекао америчком листу да су извештаји о Бернсовом тајном путовању у Москву
или мировном предлогу у име Беле куће "потпуно лажни".

  

"Вашингтон пост" је раније објавио да је Бернс тајно отпутовао у Кијев уочи најаве слања
тенкова, како би се састао са украјинслим председником Владимиром Зеленским.

  

Из онога што су двојица немачких политичара изјавила за НЗЗ, мировна понуда је
наговестила раскол у Вашингтону у вези са сукобом. Док Бернс и саветник за
националну безбедност Џејк Саливан желе брзо да заврше борбе у Украјини како би се
фокусирали на Кину, државни секретар Ентони Блинкен и министар одбране Лојд Остин
су посвећени подршци Кијеву.

  

Швајцарски медиј је даље указао на недавни извештај корпорације Ранд у коме се
Вашингтон позива да избегне "дуги рат" у Украјини како би се САД, између осталог,
фокусирале на Кину.

  

И Украјина и Русија одбиле су предлог САД, тврди НЗЗ. Кијев је рекао да није вољан да
се одрекне ниједне територије, док је Москва уверена у победу. Упитан о извештају НЗЗ,
први заменик сталног представника Русије при УН Дмитриј Пољански рекао је за
"Њузвик" да га сматра "интересантним", али је одбио да коментарише "спекулације".

  

(РТ Балкан)
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