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 Председник Чешке Милош Земан упозорио је да руска политика постаје све
ирационалнија и да је могуће да Владиумир Путин не блефира када застрашује свет
нуклеарним оружјем, а пољски председник Анџеј Дуда оценио је да то има супротан,
негативан ефекат и у оним земљама које су до сада биле опрезне у оценама поступака
Москве.

  „Ирационалност је нажалост све присутнија у руској политици. Управо зато не усуђујем
се да тврдим да је застрашивање нуклеарним оружјем само блефирање. На крају
крајева и сам Путин је јасно казао у свом обраћању: не блефирам“, казао је Земан у
интервјуу чешком дневнику Млада Фронта Днес.   

Делимична мобилизација у Русији, по оцени чешког председника, је плод руских војних
неуспеха у Украјини а нагласио је да ниједна демократска земља не може да призна
референдуме када су они организовани под оружаним притиском.

  

  

„Опасне су те претње нуклеарним оружјем под веома провидним изговором: ове
окупиране територије су након референдума руске, а ми смо у складу са нашом
доктрином дужни да руску територију бранимо било каквим оружјем. Референдуме
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организоване под оружаним притиском не може да призна ниједна демократска земља“,
казао је Земан.

  

Дуда: Био би то очајнички и сулуди потез

  

Дуда је поручио синоћ у интервјуу пољској државној телевизији ТВП.инфо да нико у УН
„не бледи од страха“ због претњи које стижу из Русије, па и ове последње о нуклеарном
оружју.

  

„Руски вођа је на неки начин направио грешку када је сугерисао нуклеарну претњу зато
што је реакција супротна. Земље које су до сада биле опрезне у својим оценама Русије,
сада су у недоумици што се Путин помера ка таквим сугестијама“, казао је пољски
председник.

  

Дуда је подсетио да Русија није једина нуклеарна сила и да такво оружје имају и САД.

  

„Ако САД озбиљно узимају ту претњу то је претња и за саму Русију. Ако Русија пређе
преко свих табуа према земљи која не поседује нуклеарно оружје и која данас брани
своју територију искључиво конвенционалним оружјем, ако против те земље буде
употребљено макар тактичко нуклеарно оружје Русија може да очекује одговор“, казао
је Дуда пољским медијима у Њујорку, где учествује на Генералној скупштини УН.

  

Евентуалну употребу нуклеарног оружја пољски председник означио је за очајнички и
сулуди потез.

  

„Ако би Путин и његово окружење одлучили да повуку такав очајнички, сулуди потез за
друштва цивилизованог демократског света као да би престали да постоје. То не би
била само опасност да им се суди за кривичну одговорност и претња дугогодишњих
казни затвора већ је то искључење из цивилизованог света, и њих и Русије све док су јој
они на челу“, рекао је Дуда.
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(Бета)
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