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ВАШИНГТОН/КИЈЕВ – САД сматрају Украјину „сувереном земљом” која има право на
сопствене интересе и доношење сопствених одлука, изјавио је на редовном брифингу
помоћник америчког државног секретара за односе са јавношћу Филип Кроули,
коментаришући поруку руског председника Дмитрија Медведева председнику Украјине
Виктору Јушченку, пренео је Итар-Тас.

  

Кроули је додао да је током недавне посете Кијеву потпредседник САД Џозеф Бајден
„то јасно ставио до знања”.

  

„Сматрамо да Украјина има право да ступи у НАТО, уколико она то хоће, и ми, разуме се,
подржавамо то право”, рекао је званични представник Стејт департмента, додајући да је
„за Украјину и Русију важно да имају конструктивне односе”, пренела је руска државна
новинска агенција.

  

Агенција РИА Новости јавила је из Кијева да је око стотину представника
националистичке Украјинске народне партије испред амбасаде Русије у Кијеву одржало
протест, тражећи од руског председника да се извини Украјини због обраћања на
његовом видео-блогу на интернету.

  

Учесници митинга носили су плакате са антируским порукама, јавила је руска агенција
позивајући се на агенцију „Украјинске вести”, додајући да је УНП на председничким
изборима подржала Јушченка.

  

Уместо Јушченка одговор је стигао из његове администрације и пропредседничке
партије Наша Украјина, са тврдњом да су оптужбе „агресивним тоном” упућене не
председнику већ „читавом украјинском народу”, као и да се „руководство Русије
претвара у таоца старих империјалних комплекса, који приморавају на константно
неговање лика спољњег непријатеља и замену равноправног дијалога са свим суседним
државама језиком увреда и претњи”.

  

Интерфакс је пренео из Кијева изјаву заменика шефа Јушченкове администраицје
Александра Шлапака да би званично реаговање председника на поруку Медведева
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могло да уследи после његовог годишњег одмора.

  

„Мислим да ће он тако да уради. Медведев је своју изјаву дао у време одмора, а ја
мислим да наш председник може да не прекида одмор ради те изјаве”, рекао је он.

  

(Танјуг)
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