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Під час засідання Ради Майдану міністр закордонних справ Польщі
Радослав Сікорські заявив, що угоду потрібно підтримати, інакше всі
помруть.
Відповідне відео, яке записав журналіст by ITV News, оприлюднено у
п’ятницю.
Так на виході з переговорів, він говорив "Якщо ви це не підтримаєте, у вас
буде Надзвичайний стан, буде армія. Ви всі помрете", - сказав Сікорський.
Як розповів "Українській правді" Олексій Тарань, якому Сікорські як раз і
адресував свої слава, вони говорили про можливий розв’язок ситуації.

"Я виступав на засіданні і казав, що з нашого боку ми хотіли записати
набагато більше вимог до Януковича в цій угоді. Під час засідання він
відповів, що це максимум з того, що можна зробити. А він відповів, що це
відвертає країну від війни", - розповів Тарань.
"Під час засідання Сікорський сказав, що як поляк він пам’ятає, як в Польщі
вводили надзвичайний стан, як постраждало багато людей. Я тоді підійшов
і сказав, що він як поляк має знати добре, що таке Мюнхенська угода, яка
відкрила шлях до поглинання Чехословаччини на початку другої світової
війни", - розповів він.
"Я йому сказав, що я сподіваюся, що такого не буде. Він сказав, що я
помиляюся, і що це відвертає країну від кривавого конфлікту. На що я
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сказав, що будемо сподіватись", - пояснив Гарань.
Він нагадав, що Мюнхенська угода була підписала з Великобританією,
Францією, Німеччиною і Італією з приводу того, що Чехословаччина віддає
Гітлеру одну з областей, а через рік після цього Гітлер захопив
Чехословаччину, а потім напав на Польщу. Тобто слово Мюнхен - це
позиція, яка відкриває агресору шлях до агресії", - нагадав він.
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