
Владимир Зеленски: Повратак Крима компликован задатак који није могућ у скорије време - али учинићу све да се украјинска застава завијори тамо
среда, 26 фебруар 2020 20:29

 Председник Украјине Владимир Зеленски признао је да кијевске власти не могу вратити
Крим у догледној будућности, али да ће он учинити све како би се „над Кримом вијорила
украјинска застава“.

  

  „То је компликован задатак, који се не може решити сутра, али постоје ствари које ми и
ви морамо урадити данас“, истакао је Зеленски апелујући да је сада потребно обратити
пажњу на друга питања.   

Он је истовремено додао да је враћање Крима – саставни део националне идеје
Украјине.

  

„Данас чинимо све што је могуће да окончамо рат у Донбасу, и сви наши напори су
усмерени на то. Међутим, то не значи да је Крим склоњен с дневног реда или да може
постати цена за мир у Донбасу и мир у Украјини“, константовао је украјински лидер.

  

Поред тога, он је саопштио да ће потписати уредбу о Дану отпора окупацији Аутономне
Републике Крим и града Севастопоља, који ће се сваке године обележавати 26.
фебруара.

  

Према речима Зеленског, враћање Крима у састав Украјине није његов једини циљ као
председника земље, него и „враћање вере у међународно право и правду“.
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Кримљани ће објаснити зашто су се ујединили с Русијом

  

Портпарол руског председника Дмитриј Песков је прокоментарисао уредбу Зеленског,
рекавши да таква формулација „ни на који начин не одговара стварном стању ствари око
полуострва".

  

Према речима Пескова, на такав потез украјинског лидера боље могу одговорити сами
Кримљани, који ће објаснити шта је био повод за њихову одлуку о уједињавању с
Русијом, и подсетиће на догађаје пре тога.

  

Крим је постао део Русије у марту 2014. након референдума одржаног након државног
преврата у Кијеву. За уједињење са Русијом гласало је 96,77 одсто бирача Републике
Крим и 95,6 одсто становника Севастопоља. Према речима председника Русије
Владимира Путина, питање Крима је „коначно затворено“. Украјина и даље сматра Крим
својом привремено окупираном територијом.

  

(Спутњик)
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