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Одлука Немачке да преда тенкове „леопард“ Кијеву је кратковида и недоследна,
није у корелацији са моралним и историјским аспектима таквог корака и
последицама по немачки народ, изјавио је заменик сталног представника Русије
при ОЕБС-у Максим Бујакевич.

  

  

„Војно-политичко руководство Немачке је предвидљиво показало кратковид и
недоследан став, на крају доневши, упркос моралним и историјским аспектима таквог
корака и последицама по немачки народ, одлуку да се Украјини предају тенкови
‘леопард’ немачке производње и дало пристанак за слање ових возила другим земљама
које учествују у растућој војној агресији на Русију“, рекао је Бујакевич на састанку
Политичког савета ОЕБС-а.

  

Према његовим речима, Русија је уверена да „народ Немачке, за разлику од садашњих
политичара, памти последице претходне употребе немачких тенкова у Украјини
1941-1944. године“, не жели „неконтролисану ескалацију конфронтације и нове страхоте
великог крвавог рата“.

  

„За Русе, немачка возила у Украјини – и ту нема никакве сумње – изазивају исте сасвим
очигледне историјске аналогије. Савремени немачки тенкови у Украјини ће доживети
судбину својих претходника: биће уништени и спаљени на бојном пољу. За америчке
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тенкове ‘абрамс’, ово ће бити донекле ново искуство – али са истим резултатом, као,
уосталом, и за све остале у такозваној тенковској коалицији“, рекао је руски дипломата.

  

Запад на новом нивоу конфронтације са Русијом

  

Са друге стране, шеф руске делегације на преговорима у Бечу о војној безбедности и
контроли наоружања Константин Гаврилов сматра да Запад прелази на нови ниво
конфронтације између Русије и НАТО-а.

  

„Раније смо се ми овде на преговарачком колосеку бавили питањима малокалибарског
оружја, односно спречавања доласка таквог оружја у зоне сукоба, и контролом
преносивих ПВО система. Развијени су документи, али су они сада фактички сви
остављени по страни. Једноставно их Запад не поштује и заиста прелази на нови ниво“,
рекао је Гаврилов за телевизију „Росија 24“, одговарајући на питање водитеља да ли
испоруке тенкова „абрамс“ и „леопард 2“ Украјини представљају прелазак на нову етапу
у конфронтацији између Русије и НАТО-а.

  

Немачка влада је у среду саопштила да је донела одлуку да Украјини преда немачке
тенкове „леопард 2“. Томе је претходио јако појачан притисак представника владиних
партија на кабинет Олафа Шолца да што пре донесе позитивну одлуку о овом питању.

  

Такође у среду је Бела кућа потврдила своју намеру да пошаље 31 тенк М1 „абрамс“ у
Украјину. Према речима америчких власти, за испоруку ових возила биће потребно
неколико месеци. Осим тога, Вашингтон намерава да пошаље осам оклопних возила за
евакуацију М88. У Белој кући су навели да се САД надају да ће испорука оружја
Украјини не само помоћи Кијеву у одбрани, већ ће му омогућити и да поврати изгубљене
територије, укључујући Крим.

  

(Спутњик)
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