
Дени Ернандез: У Црном мору се десио инцидент између америчке и руске војске; Игор Конашенков: Никаквих инцидената није било, сви наши авиони лете у складу са међународним законима
среда, 15 фебруар 2017 11:38

 Инцидент између америчке и руске војске одиграо се у Црном мору, и то када је дошло
до блиског контакта "сухоја" и америчког разарача "УСС Портер", тврди капетан Дени
Ернандез, портпарол Америчке здружене команде у Европи.

    

- Руски борбени авиони, "иљушин" и два "сухоја" три пута су се опасно приближили
нашем разарачу и извели опасне и провокативне маневре - истакао је Ернандез, а
преноси РТ.

  О инциденту који се догодио 10. фебруара огласила се и портпаролка америчког
Министарства одбране Мишел Баланца.   

- Руси су извели непрофесионалне и пре свега опасне маневре, а њихови авиони нису
имали укључене транспондере. Ово није први пут да се дешавају овакве провокације.
Једном приликом лако би могло да дође до грешке или несреће - упозорила је Баланца.

  

Убрзо је уследио одговор из руског Министарства одбране, које је негирало наводе
Американаца.
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- Не видим због чега се Американци чуде. Никаквих инцидената у Црном мору није било,
а сви наши авиони лете у складу са међународним законима. Амерички разарач се
налази хиљадама километара од своје територије, не ввидим зашто се чуде када ми
надлећемо простор недалеко од својих граница. Замислите, запањени су што виде руске
бомбардере близу своје границе - рекао је портпарол Министарства одбране Русије
Игор Конашенков.

  

Инциденти су се наводно догодили у току НАТО вежби на Црном мору, које су
организоване у Константи у Румунији од 1. до 10. фебруара.

  

Вежбе на Црном мору су само једне од серије мера које је НАТО у послење време
преузео у близини руске границе, што Москва назива претњом руским националним
интресима.

  

НАТО опкољава Русију
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Дугачки редови вагона са америчким тенковима стигли су јуче на своје одредиште у
Румунији, где је почело њихово искрцавање.

  

- Почели смо са допремањем војне опреме у Румунију, где ћемо заједно са домаћом
војском бити део операције "Атлантска одлучност". Циљ је отклањање свих
потенцијалних претњи у овом делу Европе и јачање сарадње и сигурности свих НАТО
чланица - рекао је амерички мајор Стивенс (који се тако представио локалним
новинарима, не откривајући своје име).

  

Ово је друга тура америчких тенкова која је стигла у ваздухопловну војну базу у Румунији
у последња три дана. Тенкови су претходно истоварени у селу Когалничеану. Уз тенкове
стиже и 500 америчких војника.

  

Операција "Атлантска одлучност" изазвала је много тензија на релацији
Москва-Вашингтон, с обзиром да НАТО распоређује велики број трупа на границама
Русије, а све под изговорм "безбедности и стабилизацији ситуације у региону". Међутим,
из Кремља поручују да овако "агресивни маневри чине управо супротно, јер
дестабилизују читаву Европу".

  

Русија је најавила адекватан одговор на овакве "провокације". Да није у питању празна
претња председник Владимир Путин показао је пре седам дана, када је наредио
изненадну проверу спремности руске авијације.

  

У последњих неколико месеци забележено је неколико оваквих изненадних вежби, а пре
неколико дана руска војска по наређењу руског председник појачала је активности на
Арктику. Пре месец дана, први пут од распада СССР-а, Путин је наредио да се војне
базе на самом северу Русије поновно врате у функцију, а медији су објавили и да је за
ову годину планирано значајно појачање руске војске, како у наоружању, тако и
људству.

    

 3 / 3


