
Сергеј Рјабков: САД на ивици да постану страна у украјинском сукобу.  Њихова умешаност све очигледнија и дубља
петак, 19 август 2022 17:30

Вашингтон охрабрује Кијев да нападне на руску територију, каже заменик министра
спољних послова

  

  

Константна подршка Вашингтона Кијеву током војне операције Москве ставила је САД
на ивицу да постану страна у украјинском сукобу, рекао је заменик министра спољних
послова Русије Сергеј Рјабков.

  

„Не желимо ескалацију. Желели бисмо да избегнемо ситуацију у којој би САД постале
страна у сукобу, али за сада не видимо спремност друге стране да озбиљно схвати ова
упозорења“, рекао је Рјабков за ТВ канал „Русија 1“.

  

Москва одбацује објашњење Вашингтона да је обезбеђивање Украјине оружјем и другом
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помоћи оправдано правом Кијева на самоодбрану, истакао је он.

  

„Извините, каква је то самоодбрана ако већ отворено говоре о могућности напада на
циљеве дубоко на руској територији, на Криму? Упитао је Рјабков.

  

Према његовим речима, такве изјаве украјинска страна даје „не само под слепим оком
САД-а и НАТО-а, већ уз подстицање оваквог расположења, приступа, планова и идеја
директно из Вашингтона“, инсистирао је Рјабков.

  

„Све очигледнија и дубља умешаност у Украјину у смислу супротстављања нашој војној
операцији, у ствари, ставља ову земљу, САД, на ивицу да се претвори у страну у сукобу“,
поновио је он.

  

САД су најснажнија подршка Кијеву усред његовог сукоба са Русијом, пружајући Кијеву
милијарде долара војне и финансијске помоћи, као и обавештајне податке. Испоруке
Вашингтона украјинској војсци укључују софистицирану технику као што су вишецевни
ракетни системи "Хајмарс", хаубице М777 и борбени дронови.

  

Ројтерс је данас известио да амерички председник Џо Бајден спрема да објави још један
пакет смртоносне помоћи Кијеву у вредности од око 800 милиона долара.

  

Неименовани званичник из Бајденове администрације рекао је за "Политико" јуче да
Бела кућа нема проблема са Украјином која напада Крим, а који је постао део Русије
након референдума 2014. године, организованог као одговор на насилни државни удар.
САД верују да Кијев може да може да гађа било коју мету на својој територији, а „Крим
је Украјина“, инсистирао је амерички званичник.

  

Недавно је дошло до бројних експлозија у складишту муниције и на војном аеродрому на
Криму, за које Министарство одбране каже да су акти „саботаже“. Међутим, украјинске
власти нису званично потврдиле умешаност у нападе.
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