
Александар Лукашенко: У случају повећања активности НАТО или стварања америчке базе у Пољској, Минску ће бити потребно ново оружје, укључујући и ракетно
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Председник Белорусије Александар Лукашенко изјавио је да ће Минску можда бити
потребно ново оружје, укључујући и ракетно, у случају повећане активности НАТО-а или
стварања америчке базе у Пољској.

  

„Ако НАТО настави да нас плаши нечим као што је изградња базе ’Форт Трамп‘ у
Пољској или неким другим подухватима, биће нам потребно ефикасније оружје, пре
свега ракетно“, истакао је Лукашенко на састанку са групом америчких аналитичара у
Минску.

  

  

Он је скренуо пажњу да Минск ради у том правцу, између осталог и самостално, како би
осигурао своју безбедност. „Створили смо сопствену ракетну индустрију и произвели
своје високопрецизно ракетно наоружање“, подсетио је председник.

  

Он је додао да не види потребу за стварањем војне базе Русије у земљи, с обзиром да
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Минск може да обезбеђује своју територију својим сопственим снагама.

  

„Често се расправља о проблему руске (војне) базе на територији Белорусије.
Измишљени проблем… Ми смо у војно-политичком савезу са Русијом. Да ли ће овде бити
нека војна база или не — нема апсолутно никакве разлике. Не постављамо овде ту базу
не зато што желимо да покажемо да смо суверени и независни, већ је не постављамо
зато што нам овде није потребна: ми ћемо сами, према нашем војно-одбрамбеном плану
са Русијом, обезбедити те функције које су нам поверене“, нагласио је Лукашенко.

  

Према његовим речима, белоруска војска је у стању да се „ефикасније одупре, ако је
потребно, свакој агресији, сваком сукобу на територији Белорусије, јер је на својој
земљи“.

  

Раније је Пољска предложила Сједињеним Америчким Државама да на сталној основи
размести у земљи америчку оклопну дивизију, преузимајући на себе трошкове од око
1,5-2 милијарде долара. Предлог је дат ван оквира НАТО-а билатерално. При томе је
Лукашенко саветовао министру спољних послова Пољске да не ствара „додатне базе“,
иначе ће Минск и Москва бити принуђени да одговоре.

  

(Спутњик)
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