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 МИНСК - Руслан Косигин, начелник главног обавештајног одељења Генералштаба
белоруских оружаних снага, саопштио је данас да су недавни војни кораци Запада,
поготово активности у Пољској, у суштини припреме за рат.

  

„Читав низ војних припрема Запада, укључујући и оне које се одвијају на територији
Пољске, сведочи о систематској војној активности Вашингтона и Брисела, коју покривају
изговором да покушавају да обуздају претњу са истока, а заправо стварају механизме за
груписање трупа у најкраћем могућем року и за њихову могућу употребу у одређеним
оперативним областима”, изјавио је Косигин, преноси ТАС.

  

Косигин, који је и заменик начелника Генералштаба белоруских оружаних снага, каже и
да су те активности заправо припреме за ангажовање војске на источном крилу НАТО.

  

Додао је да се Пољска и балтичке државе „претварају у полигон за тестирање на коме
САД планирају да покрену још један крвави сукоб у Европи против Руске Федерације и
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њених савезника”, наводи ТАС С.

  

„Постојање ових планова потврђују и текуће оперативне и борбене обуке, у оквиру којих
се увежбава пребацивање трупа, формирање оперативних група, њихова употреба и
свеобухватна подршка, док се као противници сматрају Русија и Белорусија”, изјавио је
Косигин.

  

Он је навео и да текуће припреме за размештање европског сегмента америчког система
противракетне одбране заслужују посебну пажњу Белорусије и додао да ће НАТО ових
дана пустити у рад базу противракетне одбране у Пољској.

  

„Неки пољски политичари траже да се историјске пољске земље врате у окриље
Пољске, мислећи на западне области Украјине и Белорусије”, навео је Косигин, преноси
Танјуг.

  

У случају провокација са Запада, одговор Белорусије ће бити пропорционалан и оштар,
навео је Косигин и додао да „Пољска мора да схвати да ће у случају сукоба та земља и
њена војна инфраструктура постати примарна мета напада”.

  

(Политика)
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