
Америчка војска признала да је у нападу дроном у Кабулу „грешком“ убијено десет цивила, од којих је седморо деце
субота, 18 септембар 2021 08:18

 Америчка војска признала је да је њен последњи удар у Кабулу крајем августа, у којем је
убијено десет цивила, од којих до седморо деце, био "грешка".

  

Мало је вероватно да су возило и они који су погинули били везани за екстремистичку
групу Исламска држава-Корасан, (ИС-К) рекао је новинарима генерал Кенет Мекензи,
шеф америчких снага у Авганистану пре њиховог коначног повлачења из те земље,
преноси Франс прес.

  

Удар дроном на возило било је једно од последњих деловања америчке војске у
Авганистану пре окончања своје 20-огодишње војне операције у земљу.

  

Убијена цела породица, најмлађа жртва имала само две године
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Истрага је утврдила да је у удару 29. августа убијен недужни радник заједно са девет
чланова његове породице, укључујући седморо деце, преноси агенција АП. Најмлађа
жртва имала је само две године.

  

Америчка обавештајна служба пратила је возило тог човека осам сати, верујући да је
везано за терорирстичку групу ИС-К.

  

Истрага америчке Централне команде установила је да је возило тог човека виђено у
комплексу повезаном са том екстремистичком групом и кретања возила су се поклапала
са другим обавештајним подацима о плановима екстремистичке групе за напад на
аеродром у Кабулу.

  

У једном тренутку дрон за надзор снимио је како људи товаре, како је изгледало,
експлозив у гепек возила а испоставило се да су били контејнери са водом.

  

Трагична грешка, мало вероватно да су повезани са екстремистима

  

Генерал Мекензи рекао је да је удар био „трагична грешка“ и да је мало вероватно да је
породица повезана са екстремистичком групом или да је претња америчким снагама.

  

„То је била грешка и нудим моје искрено извињење“, рекао је генерал.

  

Удар се догодио када је тај радник ушао колима у двориште своје зграде која се налази
око три километра од аеродрома. Експлозија је активирала другу велику експлозију што
су званичници прво протумачили као доказ да је возило заиста имало експлозив.
Међутим истрага је утврдила да је друга експлозија највероватније изазвана
резервоаром пропана који је био у дворишту.

  

Извињење министра одбране
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Амерички министар одбране Лојд Остин извинио се због грешке направљене у удару
дроном у Кабулу.

  

Он је рекао да „изражава најискреније саучешће“ ближњима убијених особа и признао
да је човек који је био мета био „само недужна жртва као и друге трагично убијене
особе“.

  

„Упућујемо наше извињење и покушаћемо да извучемо лекције из ове ужасне грешке“,
рекао је Остин.

  

(Бета)

  

 3 / 3


