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 Врата НАТО-а су отворена за Украјину, тврди украјински председник Владимир
Зеленски, позивајући се на речи генералног секретара те Алијансе. Руски експерти
сматрају да су шансе да Украјина уђе у Алијансу „равне нули“, али да Америка
користи Украјину као упориште против Русије.

  

Експерти оцењују да сарадња са НАТО савезом не доноси никакву корист држави и да
су изјаве Зеленског усмерене на добијање подршке радикалног прозападног дела
украјинског друштва, елита и пре свега — САД.

  

„Ствар је у томе што Владимир Зеленски сада катастрофално губи легитимитет унутар
Украјине, и зато му је, попут ваздуха, потребна било каква потврда споља, од спољних
ментора, пре свега америчких да Украјина има перспективу управо у том
евроатлантском јединству. Према томе, позив у НАТО је управо потврда да им је
Украјина и даље потребна и зато се, у ствари, Зеленски толико радује“, објашњава за
Спутњик руски политиколог Максим Жаров.

  

Врата НАТО-а отворена за Украјину као упориште против Русије
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Зеленски је на свом „Твитер“ налогу написао да су према речима генералног секретара
Северноатлантске алијансе Јенса Столтенберга, „врата НАТО-а отворена за Украјину“,
наводећи истовремено да је непосредни циљ Украјине — Акциони план чланства у
НАТО, који заправо представља програм за пријем нових чланова у савез. Он је такође
навео да се Кијев озбиљно бави реформама, јер тиме првенствено јача одбрамбени
сектор.

  

Жаров истиче да САД користе Украјину као упориште НАТО-а против Русије. Томе у
прилог иде и недавна изјава шефа Пентагона Лојда Остина, који је обећао украјинском
министру одбране Андреју Тарану помоћ у борби против „руске агресије“.

  

„Ако говоримо о неким спољнополитичким стварима, рекао бих прилично честу
констатацију да је Украјина источно упориште НАТО, а то упориште се користи против
Русије. Стога, свако јачање тог упоришта одговара украјинским властима из разлога који
сам већ навео“, каже Жаров.

  

Ово није први пут да Столтенберг говори о „отвореним вратима“, али је истовремено
указивао и да „пут ка чланству у НАТО није лак“.

  

Украјина фактички стоји пред вратима НАТО од 2008, када је поднела захтев за
Акциони план чланства у НАТО, али је исте године одбијена током самита у Букурешту
због става Француске и Немачке. Ипак, Кијев своје илузије и даље гаји, верујући да ће
кад-тад постати пуноправна чланица Алијансе.

  

Жаров, међутим, сматра да су шансе да Украјина уђе у НАТО равне нули.

  

„Мислим да Украјина није потребна НАТО савезу, већ је користе само као упориште у
коме не владају никакви закони… Стога Американцима није потребна легитимизација
Украјине у НАТО, јер би НАТО тада био приморан да прошири јединствена правила на
Украјину. То покреће питање од чега би Украјина плаћала доприносе Алијанси, ако је
већ дужна до гуше, посвађана са мисијом ММФ, а ове године мора да плати три
милијарде долара за старе кредите. Самим тим, о чланству Украјине у НАТО у догледној
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будућности не може бити речи“, истиче Жаров.

  

Американци ратују „туђим рукама“

  

САД не крију константне намере да пруже сваку могућу помоћ Украјини у циљу јачања
њеног офанзивног војног потенцијала, али Жаров истиче да украјинска армија није
никаква претња за Русију, а јесте за - Донбас. Американци би, додаје експерт, да ратују
против Русије „туђим рукама“.

  

„Постоји реална опасност да се наставе борбе у Донбасу. Ако до тога дође, Русија ће
бити принуђена да на ову претњу у Донбасу одговори неком врстом војних или
дипломатских мера. Али, украјинска војска не представља претњу за руску војску.
Заправо, и сами украјински генерали су у својим интервјуима с правом говорили да у
случају отвореног, директног сукоба са Русијом од украјинске војске за три дана не би
остало ништа. Према томе, ми заправо говоримо о посредничким ратовањима, када
Американци и НАТО украјинску војску користе против Русије…“, истиче Жаров.

  

Зеленском потребна политичка пропаганда

  

Експерт додаје да већ сада из Донбаса стижу саопштења о заоштравању ситуације на
линији фронта, где се настављају артиљеријска гранатирања.

  

„Види се да Американци јачају украјинске трупе, пружа им се информациона,
технолошка и свака друга подршка. Колико видим, Украјина је добила и офанзивно
оружје, које Американцима није потребно, као на пример противтенковске системе
‘џавелин’. Стога, украјинска војска јача и све је у оквирима концепта Украјине као
упоришта против Русије“, наводи Жаров.

  

Он такође напомиње да су све приче о уласку Украјине у НАТО и сарадње са САД облик
политичке пропаганде, потребне Зеленском, који елитама треба непрестано да доказује
да Украјина иде ка Западу и да чак и не помишља да обнови односе са Русијом.
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(Oливера Икодиновић, Спутник)
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