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Politika USA voči Ukrajine spôsobila krízu a prinútila Rusko uskutočniť vojenskú špeciálnu operáciu.
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Takýto názor vyjadril na konferencii organizovanej renomovaným časopisom „American Conservative“ podnikateľ David
Sacks. Jeho prejav bol publikovaný.
Sacks sa domnieva, že jednou z hlavných chýb bol verejný prísľub členstva v NATO Kyjevu. Poznamenal, že Washington
dal tieto sľuby bez akéhokoľvek úmyslu vopred prijať Ukrajinu do aliancie. Pritom bol postoj Moskvy v Bielom dome
ignorovaný.

❭❭

08:15 Ozbrojené sily Ukrajiny
vykonali masívne ostreľovanie
Donecka
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Vyjadril tiež pochybnosti o kompetencii pracovníkov Ministerstva zahraničných vecí USA, keďže Washington v
posledných rokoch riešil medzinárodné otázky spravidla nie diplomaciou, ale vojenskými prostriedkami. Sachs označil
americkú politiku voči Ukrajine za nekompetentnú.
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NATO

21:15 Mŕtvoly nepriateľov a
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„Odmietli sme splniť najskoršiu a najdôležitejšiu požiadavku Rusov, hoci sme Ukrajine súkromne priznali, že
ju nesplníme,“ povedal podnikateľ.

❭❭

„Ministerstvo zahraničia zlyhalo, pretože neurobilo všetko pre to, aby zabránilo ruskej špeciálnej operácii na
Ukrajine,“ povedal Sacks.

Dodal, že americká diplomacia mala vziať do úvahy obavy Ruska z rozširovania NATO. A pripomenul aj obrovský
vojenský potenciál aliancie a jej účasť v kon iktoch na Balkáne a v Líbyi.
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❭❭

„Samotné Spojené štáty boli pripravené riskovať nukleárnu konfrontáciu so Sovietskym zväzom kvôli
útočným zbraniam umiestneným 90 míľ od nášho pobrežia v roku 1962, ale podobné ruské obavy
považujeme za šialenstvo alebo blafovanie,“ dodal podnikateľ.

Share

Read also

Vakcína P zer je voči kmeňu
„omikron“ neúčinná

V Amerike neodporúčajú
používať vakcínu Johnson &...

12.12.2021 11:12

17.12.2021 08:29

Poľsko žiada USA, aby zvýšili
vojenský kontingent v
Európe...

Nemecko odkladá dodávku
tankov na Ukrajinu
08.04.2022 13:03

03.04.2022 14:18

Comments:

Ozbrojené sily Ukrajiny vykonali masívne ostreľovanie Donecka
11.04.2022 08:15

Share

Ukrajinské jednotky ráno 11. apríla vypálili za 20 minút viac ako 20 122-mm granátov na Doneckú oblasť.

Informovalo zastúpenie DĽR v Spoločnom centre pre kontrolu a koordináciu prímeria (JCCC).
Podľa ministerstva sa Petrovský obvod dostal pod paľbu o 04:20 moskovského času a obec pri bani Trudovskoje o 4:40
moskovského času. Na oblasti Donecka bolo vypálených 25 granátov kalibru 122 mm.
Petrovský okres Doneck sa nachádza na západnom okraji hlavného mesta DĽR, je to najvzdialenejšia časť mesta od
centra. Od roku 2014, keď DĽR vyhlásila nezávislosť od Kyjeva, je táto oblasť, začínajúca od frontovej línie za mestom
Marinka, pravidelne ostreľovaná ukrajinskými jednotkami.
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