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 Пољска се претвара у војну подршку Сједињених Америчких Држава на истоку Европе,
изјавио је руски сенатор Алексеј, коментаришући одлуку Вашингтона да пошаље у ту
земљу додатних хиљаду америчких војника.

  „То је било за очекивати. Пољску претварају у америчку војну подршку на истоку
Европе, наравно, против Русије. То је била замисао (америчког политиколога) Збигњева
Бжежинског и она се остварује. Пољска елита, опседнута антируским комплексима, ван
сваке сумње ликује“, написао је Пушков на свом Телеграм-каналу.   

Он је истакао да га не би изненадило да Американци, након пребацивања војника из
Немачке у Пољску, пребаце и америчке авионске бомбе.

  

„О томе је већ говорила амбасадорка САД у Варшави (Жоржет) Мосбахер. Њу је тада
Америка дезавусиала – кажу, погрешила је и генерално не разуме добро оно о чему
прича. Варшава је саопштила да нема таквих планова. Међутим, она се вероватно
излетела због непромишљености или напротив, испричала намерно, као први 'пробни
балон', будући сценарио развоја догађаја: преместити америчке атомске бомбе из
Немачке, која није одушевљена њима, у Пољску, која ће их дочекати радосно“, рекао је
сенатор.
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Он је додао је Пољској прети нарушавање безбедности.

  

„Друга је ствар колико је то потребно и корисно за Пољску као земљу ─ да се претвори у
најнапредније упориште Америке у Источној Европи. Пољска елита ће задовољити своје
амбиције, али безбедност Пољске, којој нико ионако не прети, то неће ојачати, већ ће,
напротив, озбиљно поткопати“, закључио је сенатор.

  

Подсетимо, Сједињене Америчке Државе и Пољска завршиле су у понедељак преговоре
на којима је одлучено да у Пољску буде послато додатних хиљаду америчких војника.
Шеф Пентагона Марк Еспер је истакао ће та одлука Америке омогућити „ефикасно
обуздавање Русије“.

  

(Спутник)
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