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Пољска ће прихватити немачку понуду помоћи да размести на њеној територији системе
протвивваздушне одбране Патриот, ако Немачка одбије предлог Варшаве да се он
пошаље Украјини за западне области, саопштио је заменик министра одбране Пољске
Војћех Скуркјевич.

  

  

„Пољске власти недвосмислено поручују ако батерије система Патриот буду размештене
у Пољској ту понуду ћемо прихватити на задовољавајући начин и отворено. Одлука је на
Немачкој. Таква је била изјава премијера (Матеуша) Моравјецког, председника и
министра одбране“, казао је Скуркјевич пољском државном радију.
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Понуду немачке министарке Кристине Ламбрехт, пре десетак дана, после пада ракете
на погранично село Пшеводов, која је, судећи по доказима пољске истраге била
испаљена из украјинске ПВО приликом пресретања руске ракете, да се помогне Пољској
тако што би послала једну батерију Патриота и борбене авионе у ту земљу, прате од
почетка контроверзе.

  

Сама министарка, према сазнањима немачких медија, није се консултовала ; са војним
ваздухопловством, а пољски министар одбране Маријуш Блашчак прво је предлог са
задовољством прихватио, да би након интервјуа свог партијског шефа, лидера владајуће
странке Право и Правда ;Јарослава Качињског, већ наредног дана одбио и рекао, као и
Качињски, да се систем Патриот пошаље Украјини.

  

„Наш предлог јесте био да се Патриот да украјинској армији. Није нам било стало да
шаљемо Бундесвер у рат са Русијом него да пошаљемо војну опрему Украјини. Онако
како то раде САД или Пољска. Сигурно би их украјинска страна добро искористила“,
казао је Скуркјевич.

  

Качињски, последњих месеци због избора наредне године заоштрава антинемачку
реторику. Он је педлог да се немачки Патриоти који су део интегрисане ПВО НАТО-а
пошаљу у Украјини прво правдао тиме да је то само немачки пропагандни потез, а када
је кренула лавина критика да због своје антинемачке предизборне кампање угрожава
безбедност Пољака објаснио је да Немци не би реаговали и обарали руску ракету.

  

„Ако би случајно падала украјинска ракета вероватноћа је да би реаговали али ако би то
биле руске ракете досадашња политика Немачке не пружа никакве основе за то да ће
они (Немци) одлучити да пуцају на руску ракету. Ракете са украјинским војницима на
западу Украјине би добро штитле Пољску и биле би заиста коришћене“, казао је
Качињски.

  

Немачка је одбила предлог да пошаље системе Патриот у Украјину с образложењем да
је део ПВО НАТО. Немачки канцелар Олаф Шолц и министарка Ламбрехт поновили су,
ове седмице, да понуда за Пољску и даље важи. Председник Пољске Анџеј Дуда и
премијер Матеуш Моравјецки супротно ставу Качињског, изјавили су да би било боље
послати Украјини али да ако Немачка не жели да би било добро да их прихвати Пољска.
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(Бета, Н1) 
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