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Председник Белорусије Александар Лукашенко изјавио је да Сједињене Америчке
Државе настоје да ограниче централну власт у Русији.

  

  

Он је до тих сазнања дошао из података белоруских специјалних служби у којима се
детаљно описују односи западних политичара према минулим дешавањима у Белорусији,
али и односи према другим земљама.

  

Лукашенко најављује повлачење након усвајања новог Устава

  

Председник Белорусије Александар Лукашенко најавио је данас повлачење након
усвајања новог Устава, јавила је агенција Белта.
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„Нећу радити са вама као председник према новом Уставу“, рекао је Лукашенко, како
преноси Ројтерс, не прецизирајући када ће се то догодити, али је истакао да су
потребне измене Устава и прилагођавање овлашћења председника.

  
  

Нећу радити са вама као председник Белорусије према новом Уставу

    

Као пример навео је речи неименованог представника америчке власти који је рекао:
„Желимо да у Русији убрзамо процес дезинтеграције. Локалне власти би требало да
добију више пуномоћи, а централна да се ограничи. Подржаваћемо унутрашњи конфликт
у руском друштву. Тренутна власт у Русији може да изгуби кредибилитет због дешавања
у Белорусији“.

  

Запад жели да се криза у Белорусији пролонгира

  

С тим у вези Лукашенко је оценио да је Запад заинтересова да се криза у Белорусији
пролонгира како би се урушила позиција Русије, те да европски политичари ову шансу
виде као могућност „да се заустави руски утицај“.

  

„То је главни смисао свега, ми смо само једна баријера на том путу. На нама се они сви
тренирају“, додао је Лукашенко.

  

Пољска тражила од НАТО да формира „специјалне снаге“ за борбу против Минска

  

Пољске власти тражиле су од НАТО-а да формира специјалне снаге које би биле
саставни део војске земаља Балтика и Пољске како би се бориле против власти у
Белорусији, изјавио је Лукашенко.

  

Он је до тих сазнања такође дошао из података белоруских специјалних служби, те је из
тих докумената набројао још неколико примера на који начин западни политичари говоре
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о ситуацији у Белорусији.

  

Као један од примера Лукашенко је цитирао речи пољског премијера Матеуша
Моравецког: „Будућност Белорусије је од принципијелне важности за Пољску. Западне
територије Белорусије историјски припадају Пољској. Варшава је већ предузела мноштво
корака како би помогла револуцији у Белорусији, финансијски, али и медијски“.

  

Потом је рекао и да је пољски премијер оценио да „победа револуције у Белорусији
представља национални интерес Пољске“.

  
  

Варшава предлагала да се у Белорусији створи таква ситуација да се њена економија
уруши, да се национална валута обезвреди, што би довело до празних полица у
продавницама

    

Лукашенко је такође навео и да је Варшава предлагала да се у Белорусији створи таква
ситуација да се њена економија уруши, да се национална валута обезвреди, што би
довело до празних полица у продавницама.

  

„Дужни смо да убедимо Турску, Грчку, Јерменију и Азербејџан да престану да извозе
своје прехрамбене производе у Белорусију због опасности од корона вируса“, поновио је
Лукашенко речи Моравецког.

  

Предлог опозиције о уставним изменама сличан последицама распада СССР

  

Лукашенко је такође изјавио да је предлог опозиције по питању уставних измена једнак
последицама распада Совјетског Савеза.

  

„Демократија, то значи избор. Ми смо то већ пролазили током периода Горбачова. Тада
смо их све бирали, и руководиоце и директоре. И шта смо добили? И земљу смо
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изгубили, Совјетски Савез се распао. Сада хоће то исто да нам потуре“, рекао је он.

  

Демонстранти желе да нанесу ударац председнику и вертикали власти

  

Према речима Лукашенка, главни ударац који демонстранти желе да нанесу јесте по
председнику и по вертикали власти.

  

Претходно је Лукашенко рекао да ће тема уставних измена бити стављена на јавну
расправу, након чега ће бити расписан референдум.

  

Према његовим речима, белоруски Устав мора да буде такав да одражава јединствен
поглед на будућност земље, те да је народ тај који ће одлучити какав ће бити нови Устав
Белорусије.

  

(Бета, Спутњик)
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