
Спутњик: Сан Украјине да понови оно што су Хрвати учинили са РСК, ако покушају нову "Олују" на истоку – поломиће зубе!
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Украјини се допада оно што су Хрвати учинили на територији Републике Српске Крајине,
али искуства из 1995. неће се поновити јер ће "поломити зубе о армију Луганске и
Доњецке Народне Републике", пише "Спутњик".

  

  

Руски портал наводи да судећи према изјавама украјинских званичника, власти у Кијеву
планирају да у Донбасу ускоро примене хрватски рецепт војне акције "Олуја". Као
потенцијални доказ за те тврдње наводе изјаву заменика министра за привремено
окупиране територије Украјине, Јурија Гримчака, који је рекао да ће Русија следеће
године напустити Донбас, због чега ће се последња битка за југоисток Украјине водити
већ у новембру.

  

Руски аналитичар Александар Дудчак за "Спутњик" каже да не искључује могућност да
је изјава Гримчака заправо најава неке "нове Олује".

  

- Украјински званичници су одавно почели да причају о понављању искуства из
Хрватске, то је њихов сан. Допада им се оно што су Хрвати учинили на територији
Републике Српске Крајине, уз одобрење и подршку НАТО-а. Али искуства из 1995. се
неће поновити. Армије Луганске и Доњецке Народне Републике су веома јаке. Уколико
украјински политичари желе да жртвују још неколико хиљада сопствених грађана, они
ц́е се одлучити за нову "Олују", али она неће бити успешна - напомиње Дудчак.
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Сличног става је и српски политички аналитичар Александар Павић, који је за "Спутњик"
рекао да власти у Кијеву сањају о рецепту "Олује“ и да то није ништа ново.

  

- Треба подсетити да су им хрватске власти понудиле помоћ у искуствима са њиховим
становништвом српске националности, односно, како су сами рекли, искуствима са
"повратком својих територија", што је било етничко чишћење српског становништва у
Хрватској. Дакле, Украјина и Хрватска јавно су размениле мишљења о томе, Хрватска је
то великодушно нудила, а Украјина је врло отворена према том сценарију. Међутим,
ситуација уопште није иста јер, за почетак, Украјина наспрам себе има једну нуклеарну
силу, а ни Донбас није Србија из деведесетих која је била у апсолутној изолацији, сама
против целог света. Чак ни онда Хрватска никада не би окупирала већински српске
територије без огромне помоћи НАТО-а, а ако би се Алијанса отворено умешала у
ситуацију у Украјини, то би већ био почетак великог европског рата - напомиње Павић.

  

Како каже, власти у Кијеву ово говоре како би себи мало подигли рејтинг, јер је њихова
друштвено-политичко-економска ситуација лоша, и то је једини начин да скрену пажњу
са ситуације у коју су увели своју земљу од пуча на Мајдану 2014. године.

  

(Спутњик) 
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