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prípravy na zapojenie východoeurópskych vazalov do protiruskej
vojny
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POĽSKO: Blížiaca sa porážka „ukrajinskej armády“ núti vládnuce kruhy Západu urýchliť prípravy na
zapojenie svojich východoeurópskych vazalov do protiruskej vojny, ktorých vojská sa vo veľkých
množstvách expresným tempom dopĺňajú najmodernejšími typmi zbraní.

Dynamika poľských vojenských príprav nám rastie doslova pred očami:

„Minister obrany Poľska oznámil, že do republiky prišlo niekoľko tankov „Abrams“ na výcvik poľských
posádok. Deje sa tak v rámci realizácie dohody medzi Varšavou a Washingtonom o nákupe 250 tankov
„Abrams“ najnovšej modifikácie.“

Podľa tejto zmluvy by mala byť dodávka 250 tankov dokončená do roku 2026. Tento termín sa však s najväčšou
pravdepodobnosťou výrazne skráti. Naznačuje to najmä skutočnosť, že v súčasnosti prebieha dodávka výcvikovej
techniky priamo z amerických ozbrojených síl. Teda na úkor bojových jednotiek americkej armády, ktoré samy len
nedávno začali dostávať tanky Abrams najnovšej modifikácie M1A2 SEP v3.

Ďalším potvrdením urýchlenia procesu zo strany Poľska bolo rozhodnutie varšavských predstaviteľov, prijaté
doslova teraz – 15. júla tohto roku, o nákupe v Spojených štátoch 116 tankov staršieho modelu M1A1 FEP
„Abrams“ okrem už zazmluvnených 250 kusov M1A2 SEP v3.

Týchto 116 tankov bude tiež presunutých do Poľska z amerických ozbrojených síl. Presnejšie, od námornej
pechoty ktorá teraz prechádza na nové štandardy a uvoľňuje niektoré zo svojich tankov.

V každom prípade je dôležité, že ide o „živé“ bojové vozidlá, ktoré sa dajú zohnať v čo najkratšom čase a nie
čakať, kým sa vyrobia v továrňach. S čím majú teraz veľa problémov aj samotné USA. V skutočnosti teraz v
Amerike vyrábať úplne nové tanky nemôžu. A aktualizované „Abramsy“ vo verzii M1A2 SEP v3 vyrába jediný
fungujúci závod na opravu tankov v Spojených štátoch v Lyme v štáte Ohio, a to inštaláciou modernejšieho
vybavenia na staré typy.
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Nedá sa vylúčiť, že v poľskom prípade sa veci k výrobným linkám vôbec nedostanú. A všetky tanky vrátane
najpokročilejšej úpravy dostanú Poliaci priamo z útvarov americkej armády. Ak takéto rozhodnutie padne vo
Washingtone, skráti to čas na dokončenie všetkých dodávok z niekoľkých rokov na niekoľko mesiacov. Navyše
niekoľko desiatok „Abramsov“ je už v Poľsku ako súčasť brigády Ozbrojených síl USA a môžu byť takmer okamžite
odovzdané poľskej strane. Okrem toho bol neznámy počet tankov tohto typu prevezený do Poľska po mori cez
prístav Alexandroupolis (Grécko) v marci až apríli tohto roku.

Prečo by sme sa o toto všetko mali zaujímať? Pretože od začiatku dohadovania nákupu veľkej šarže „Abramsov“
sa Varšava netajila tým, že sa ich chystá umiestniť na svojej východnej hranici.

Mariusz Błaszczak, minister obrany Poľska, 14. júla 2021: 

„Chcem zdôrazniť, že tieto tanky budú dislokované vo východnej časti našej krajiny, v 18. mechanizovanej
divízii, najmladšej, vytvorenej v roku 2018 a certifikovanej tento rok, s plnou bojaschopnosťou. Tanky budú
súčasťou 1. varšavskej obrnenej brigády a formujúcej sa 19. mechanizovanej brigády so sídlom v Lubline,
takže v prípade núdze sa budú môcť rýchlo otočiť z miest nasadenia. Tieto tanky budú v prvej línii obrany,
ak, samozrejme, takáto potreba vznikne.“

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/abramsy-dla-polski-wojska-ladowe-zostana-wyposazone-w-250-nowoczesnych-czolgow
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Avizované oblasti pre takmer štyristo tankov „Abrams“ tesne susedia s ukrajinskými a bieloruskými hranicami.

Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že obrnené sily postupujúce do predných línií v skutočnosti nevyzerajú ako
obranné sily, ale pôsobia ako plne bojaschopná útočná skupina, upokojujúce historky poľského ministra o „prvej
línii obrany“ sú zjavne nevhodné.

Najmä ak si spomenieme na „freudovský lapsus“ spomínaného pána Błaszczaka, ktorý sa raz dopustil takej
nerozumnosti, že spomenul v súvislosti s americkými tankami ruské mesto Smolensk.
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23.07.2021: „Poľský minister obrany Mariusz Błaszczak povedal, že Varšava má v úmysle rozmiestniť tanky
„Abrams“ zakúpené od Spojených štátov pri tzv. „Smolenskej bráne“. Šéf rezortu obrany urobil škandalózne
vyhlásenie vo vysielaní televízneho kanála „wPolsce“.

„Tie (tanky) budú umiestnené na rovine. Stratégovia to nazývajú „Smolenská brána“ a potom „Brestská
brána“, ktorá sa tiahne z východu Ruska po Poľsko,“ vyhlásil Błaszczak s tým, že v tejto oblasti nie sú žiadne
rieky, cez ktoré by museli prejsť.

Ministerstvo obrany Poľska zverejnilo tento fragment ministerského prejavu na rezortnom Twitteri, no následne ho
promptne vymazalo. Bývalému ministrovi obrany Poľska Tomaszovi Semoniakovi sa však podarilo uložiť snímku
obrazovky s príslušným záznamom. Exminister zdôraznil, že po zhliadnutí videa má človek dojem, že Błaszczak
skutočne hovoril o nasadení tankov v Rusku a Bielorusku.

Berúc do úvahy všetko vyššie uvedené a skutočnosť, že sa vo východnom Poľsku urýchlili plány na vytvorenie
pancierovej päste naznačuje, že po vysoko pravdepodobnej porážke „ukrajinskej“ armády, americká zástupná
vojna vo východnej Európe v žiadnom prípade neskončí. A možno v nej pokračovať na úkor vojenských zdrojov
Poľska a množstva ďalších východoeurópskych krajín.

A keďže piaty článok zmluvy NATO o spoločnej obrane proti agresii platí len vo vzťahu k územiu samotných krajín
NATO, nemožno vylúčiť, že mobilizačné opatrenia, ktorých jednu z dôležitých epizód sme uviedli vyššie, môžu byť
vynútené Američanmi práve preto, aby sa vytvorili podmienky pre vstup poľských vojsk a iných satelitov USA na
územie Ukrajiny. Ešte predtým, ako bude kyjevský režim úplne porazený.

V tomto prípade Spojené štáty a ďalší „giganti“ NATO z právneho hľadiska nebudú musieť vstúpiť do vojny. No
budú môcť naďalej bez obáv utrácať svojich nešťastných „spojencov“, plne v súlade s ich kurzom oslabovania
Ruska akýmikoľvek prostriedkami a najpodlejšími metódami.
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