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 Председник Белорусије Александар Лукашенко изјавио је да Украјина користи сваки
изговор да увуче снаге земаља чланица НАТО у сукоб, док Белорусија бележи пораст
провокација у близини своје границе.

  

"Све агенције за спровођење закона примећују повећање броја провокација у близини
државне границе. Украјина највероватније покушава да искористи сваки изговор да у
сукоб увуче трупе земаља чланица НАТО-а. Све то потврђује недавни пад ракете на
територију Пољске", рекао је Лукашенко на састанку са војним и безбедносним
званичницима, пренела је новинска агенција Белта.

  

  

Како је рекао, Белорусија је у стању да одврати потенцијалног непријатеља од употребе
војне силе против земље.

  

"До сада смо успели да одвратимо потенцијалног непријатеља од употребе војне силе
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против Белорусије", рекао је Лукашенко.

  

Додао је да је ипак неопходно стално пратити, гледати и не пропустити знакове који би
указивали на директну припрему за агресију на Белорусију.

  

Казао је да западне државе настављају да јачају војни потенцијал својих оружаних
снага, модернизују инфраструктуру на територији суседних земаља и повећавају
интензитет активности оперативне и борбене обуке.

  

"Све то доводи до ескалације ионако сложене војно-политичке ситуације око наше
земље и у региону у целини", рекао је Лукашенко.

  

Такође је рекао да се све чешће чују позиви одбегле опозиције на преузимање власти
силом и терористичке нападе на територији Белорусије.

  

"Неки од ових бегунаца нису само издајници, већ апсолутни екстремисти. Не могу
другачије да их назовем. Они отворено, без стида, позивају на ударе по циљевима на
територији наше земље. Чак заборављају да им рођаци живе на територији Белорусије",
казао је председник Белорусије.

  

(Танјуг)
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