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 Рат у Украјини може бити завршен тек када циљеви Москве буду постигнути
преговорима или војним путем, изавио је стални представник Русије при
Уједињеним нацијама Василиј Небензја, преноси Тас.

  

"Могућност за окончање специјалне војне операције у Украјини појавиће се тек када
Кијев престане да представља претњу Русији и да дискриминише Украјинце који говоре
руски. Ако се овај резултат може постићи преговорима, спремни смо за такав сценарио.
У супротном, наши задаци биће остварени војним средствима", рекао је Небензја на
седници Савета безбедности УН о Украјини.

  

  

Он је нагласио да "до сада ни кијевски режим ни његови западни спонзори нису извукли
праве закључке из украјинске катастрофе".

  

Руски дипломата је навео да је "све могло да се заврши другачије за Украјину, да је Кијев
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применио споразуме из Минска који су потврђени резолуцијом Савета безбедности УН".

  

"Међутим, то никада није био план ни за украјинског председника Володимира
Зеленског, његове претходнике, а ни за Француску и Немачку као гаранте Минска, по
сазнањима од канцеларке Меркел и председника Оланда", рекао је Небензја.

  

Он је рекао да је, према сазнањима Москве, процес из Минска служио само као "димна
завеса иза које је запад тајно наоружавао Украјину да би је окренули против Русије",
наводи Тас.

  

Раније је први заменик представника Русије при Уједињеним нацијама Дмитриј
Пољански најавио је да ће 17. јануара бити одржан још један састанак Савета
безбедности УН-а посвећен Украјини, који је затражила руска влада.

  

Украјина постала приватна војна компанија у власништву НАТО-а

  

Руски стални представник при Уједињеним нацијама Василиј Небензја, рекао је на
састанку Савета безбедности УН да је Украјина је постала приватна војна компанија у
власништву НАТО-а, која из Брисела добија новац, оружје и упутства где да пуца.

  
  

Украјина је постала приватна војна компанија у власништву НАТО-а, која из Брисела
добија новац, оружје и упутства где да пуца

    

"Упркос чињеницама и здравом разуму, кијевски режим је створио илузију да може да
победи Русију на бојном пољу уз растуц́у директну војну помоц́ НАТО-а", рекао
Небензија, преноси Тас.

  

Додао је да је таква политика од Украјину претворила у де фактоприватна војна
компанија НАТО-а.
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Небензија је нагласио да је Нацрт резолуције кијевске владе о мировном плану потпуно
је одвојен реалности.

  

"Они долазе са свим врстама екстравагантних идеја, укључујуц́и мировни план од 10
тачака који нема никакве везе са стварношћу", рекао Небензија.

  

Председник Украјине Володимир Зеленски представио је новембра прошле године у
видео обраћању светским лидерима, који су се окупили на самиту Г20 у Индонезији,
мировни план Украјине у 10 тачака који су руски званичници у више наврата оценили као
"нереалан".

  

   (Танјуг)  
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