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САД и Њемачка одлучиле да пошаљу Украјини велики број тенкова. Русија поручила да
ће "крајње опасни" потез довести до ескалације сукоба

  

Сједињене Државе су јуче саопштиле да ће послати Украјини 31 од својих
најнапреднијих борбених тенкова вриједних 400 милиона долара након што је Њемачка
разбила табу сличном објавом. Украјинске власти су поздравиле те потезе као
потенцијалну прекретницу у борби против руске инвазије.

  

Одлука САД да пошаље тенкове "М1 абрамс" помогла је да се прекине дипломатски
застој са Њемачком око тога како је најбоље помоћи Украјини у рату са Русијом, која је
одлуку Берлина да пошаље тенкове "леопард 2" осудила као опасну провокацију.

  

Вашингтон је зазирао од идеје да Украјини пошаље "абрамсе", који су тешки за
одржавање, али је морао да промијени приступ како би убиједио Њемачку да пошаље
тенкове "леопард", који су прикладнији за Украјину.
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Високи званичници америчке администрације су саопштили да ће бити потребно
неколико мјесеци за испоруку "абрамса" и описали тај потез као снабдијевање Украјине
дугорочном одбраном, пренио је Ројтерс.

  

"Не постоји офанзивна пријетња Русији" од тенкова, поручио је предсједник САД Џо
Бајден.

  

"Очекивање Русије је да ћемо се подијелити", рекао је о Бајден о САД и европским
савезницима. "Међутим, ми смо потпуно уједињени... Путин је очекивао да ће се наша
подршка Украјини урушити временом. Погријешио је ... Ови тенкови су јоше један доказ
наше трајне, неуморне посвећености Украјини и нашег повјерења у вјештину украјинских
снага", изјавио је амерички предсједник.

  

Москва све више приказује рат као опасно сучељавање Русије и НАТО-а.

  

Западни савезници желе да припреме Украјину за могућу контраофанзиву на прољеће
да покуша да истјера руске снаге са територије на југу и истоку те државе које је
освојила у 11-мјесечном рату.

  

Портпарол Кремља Дмитриј Песков је рекао да ће испорука "абрамса" бити траћење
новца јер ће они "горјети" као и остали тенкови у Украјини.

  

Украјински предсједник Володимир Зеленски је казао да је одлука САД о тенковима
"важан корак на путу ка побједи". Он је њемачком канцелару Олафу Шолцу путем
телефона рекао да је "искрено захвалан канцелару и свим нашим пријатељима у
Њемачкој".

  

У објави на Твитеру, он је додао: "Данас је слободни свијет уједињен као никад прије за
заједнички циљ", који је описао као ослобађање Украјине.
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"Главна ствар је да је ово тек почетак. Потребне су нам стотине тенкова, објавио је на
Телграму Андриј Јермак, шеф украјинске предсједничке администрације.

  

Украјински министар одбране рекао је јуче да ће та земља сада инсистирати да јој
Запад пошаље борбене авионе четврте генерације попут америчких Ф-16.

  

Бијела кућа је саопштила да је Бајден јуче разговарао са Шолцом, француским
предсједником Емануелом Макроном, те премијерком Италије Ђорђом Мелони и
премијером Велике Британије Ришијем Сунаком о тијесној сарадњи њихових држава у
пружању подршке Кијеву.

  

Њемачка је саопштила да ће у првој фази послати Украјини чету од 14 тенкова "леопард
2" из својих залиха, и одобрити испоруке из других европских држава. Коначни циљ је
да се Украјини пошаљу два батаљона "леопарда", који се обично састоје од три или
четири чете, при чему ће прва испорука стићи за три или четири мјесеца.

  

"Њемачка ће увијек бити на челу када је у питању пружање подршке Украјини", рекао је
Шолц у говору у њемачком парламенту, што су посланици поздравили аплаузом.

  

Ројтерс наводи да тај потез уклања један од посљедњих табуа у подршци Запада
Украјини против руске инвазије, а то је испорука наоружања које има углавном
офанзивну, а не дефанзивну сврху.

  

Запад оклијева да шаље Кијеву тешко офанзивно наоружање из страха да не
испровоцира нуклеарну силу Русију.

  

Москва поручује да ће испоруке модерног офанзивног наоружања Украјини само
одгодити њену, како каже, неизбјежну побједу. Анатолиј Антонов, руски амбасадор у
Вашингтону, рекао је да ће испоруке америчких тенкова бити "још једна очигледна
провокација".
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Кремљ: Издаја историје

  

Русија је гњевно реаговала на одлуку Њемачке да одобри испоруку тенкова "леопард 2"
Украјини, рекавши да Берлин одустаје од "историјске одговорности према Русији" која
проистиче из нацистичких злочина у Другом свјетском рату.

  

Портпаролка министарства спољних послова Марија Захарова је објавила на Телеграму
да је тај потез потврда ангажованости Њемачке у "унапријед планираном рату" против
Русије.

  

Руска амбасада у Берлину је саопштила да ће ова одлука довести до ескалације
11-мјесечног рата у Украјини.

  

"Ова крајње опасна одлука доводи сукоб на нови ниво конфронтације", рекао је
амбасадор Сергеј Нечајев. Он је додао да ће то изазвати "непоправљиву штету
руско-њемачким односима који су ионако за жаљење".

  

Предсједник Владимир Путин је избјегао коментарисање значајне одлуке Њемачке
приликом посјете Московском државном универзитету Ломоносов, гдје се само кратко
дотакао "компликоване" безбједносне ситуације са којом се суочава Русија.

  

Одлука Њемачке је услиједила након вишенедјељног оклијевања Шолцове владе због
забринутости поводом ескалирања рата и провоцирања Русије.

  

Више од 80 година након што је њихова земља напала совјетску Русију и Украјину у
Другом свјетском рату, неки Њемци су против идеје слања тенкова у тамошње ново
жариште због осјећаја историјске кривице на који саопштење руске амбасаде директно
циља, пише Ројтерс.

  

"Одлука Берлина значи коначно одбијање Савезне Републике Њемачке да прихвати
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историјску одговорност према нашем народу за ужасне и ванвременске злочине нацизма
у Великом отаџбинском рату и препуштање забораву тешког пута послијератног
помирења између Руса и Њемаца", рекао је Нечајев.

  

"Уз одобрење руководства Њемачке, борбени тенкови са њемачки крстовима биће опет
послати на 'источни фронт', што ће неизбјежно довести до смрти не само руских војника,
него и цивилног становништва".

  

(Вијести)
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