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 Јужнокорејски авиони испалили су више метака упозорења након што је руски војни
авион два пута ушао у ваздушни простор те државе, саопштили су званичници Сеула.

  

  

 У првом инциденту три руска војна авиона, два бомбардера Ту-95 и један авион за рано
упозоравање и контролу А-50, ушли су у јужнокорејску идентификациону зону
противваздушне одбране изнад источне обале.

  

Јужнокорејски борбени авиони убрзо су стигли у ту зону и испалили 10 сигналних ракета
и 80 метака из митраљеза као упозорење, рекао је званичник из министарства.

  

Руски авион напустио је подручје, али се касније вратио и по други пут повредио
јужнокорејски ваздушни простор, изјавио је званичник министарства.

  

Када се вратио јужнокорејски борбени авиони испалили су још 10 сигналних ракета и
280 метака из митраљеза поново као упозорење.

  

Оба пута руски авион није узвратио ватру, рекао је званичник.

  

Руски авиони су у ваздушни процтор Јужне Кореје ушли са два кинеска ратна, а пре
заједничких летова кинески ратни авиони ушли су у јужнокорејску зону на југозападној
обали.

  

Јужнокорејски званичници не знају да ли су ове две државе то урадиле намерно и
планирају да контактирају амбасаде Кине и Русије.
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То је био први пут да је руски војни авион повредио ваздушни простор Јужне Кореје, док
су кинески авиони повремено улазили у њихову ваздушну територију последњих година.

  

У Корејском рату бивши Совјетски Савез подржао је Северну Кореју. Године 1983,
совјетски авион испалио је ракету на јужнокорејски путнички авион који је залутао на
совјетску територију, убивши свих 269 људи.

  

Односи измедју Сеула и Москве су се постепено побољшавали и најзад су успоставили
дипломатске односе 1990. године, годину дана пре распада Совјетског Савеза.

  

Москва тврди да су авиони летели у складу са међународним прописима

  

Министарство одбране демантовало је наводе да је руски војни авион нарушио
јужнокорејски ваздушни простор.

  

"Два бомбардера Ту-95 руског ратног ваздухопловства су по плану летела изнад
неутралних вода Јапанског мора", саопштило је руско Министарство одбране и додало
да јужнокорејски авиони "нису испалили хице упозорења".

  

У саопштењу руске војске се наводи да се ради о "зони надзора противваздушне
одбране" коју је Сеул једнострано прогласио и која није предвиђена међународним
правом и коју Москва не признаје.

  

"Путања авиона Ту-95 је била у складу с међународним прописима", наведено је из
Москве.

  

Руско Министарство одбране је оптужило два јужнокорејска Ф-16 за "извођење
непрофесионалних маневара и пресецање путање руских стратешких бомбардера и
изазивање опасности по њихову безбедност".
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"Јужнокорејски пилоти нису покушали да ступе у контакт с посадама Ту-95 (...) и нису
испаљени хици упозорења", навело је министарство, прецизирајући да се у супротном
"не би дуго чекало на одговор".

  

(Бета)

  

 3 / 3


