
Марија Захарова: Русија никада није испоручивала наоружање талибанима, већ само законитој авганистанској влади
четвртак, 02 јул 2020 18:56

 Русија никада није испоручивала наоружање радикалном покрету „Талибан“, него само
законитој авганистанској влади, изјавила је портпаролка Министарства иностраних
послова Русије Марија Захарова.

  

  Амерички државни секретар Мајк Помпео је раније изјавио да се Русија у Авганистану
бори против САД и поновио оптужбе о продаји ватреног оружја талибанима.   

„Русија је испоручивала наоружање само законитој влади Авганистана, што је добро
познато“, рекла је Марија Захарова новинарима.

  

Према њеним речима, Помпео на састанцима са шефом руске дипломатије Сергејом
Лавровом није постављао питање о прекиду наводних испорука оружја талибанима.

  

„Оно што желим да кажем у вези с контактима америчких партнера, пре свега америчког
државног секретара с руским колегом: господин Помпео током састанака с господином
Лавровом ниједном није поставио то питање“, навела је Захарова.

  

Она је подсетила на то да је у Авганистану интезивно кружила информација о томе да
америчке специјалне службе подржавају терористе „Исламске државе“ (ДАЕШ),
коришћењем хеликоптера без препознатљивих ознака и помагањем милитантима да се
повуку пред нападима талибана.
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Лист „Њујорк тајмс“ је раније, позивајући се на анонимне представнике америчке
обавештајне службе објавио текст у којем се тврди да је војно-обавештајна служба
Русије нудила награде припадницима талибанског покрета за нападе на америчке
војнике у Авганистану и да је председник САД Доналд Трамп информисан о томе.
Докази за ту тврдњу нису приложени.

  

У новом тексту лист је, позивајући се на три извора, саопштио да су амерички
званичници пресрели електронске податке о финансијским трансакцијама с банкарског
рачуна који наводно контролише руска војно-обавештајна служба, на рачун који је
повезан с талибанима.

  

Та чињеница, како је оценио „Њујорк тајмс“, представља један од доказа о наводном
награђивању талибана за убиства америчких војника у Авганистану.

  

Амбасада Русије у САД затражила је од америчких власти да адекватно реагују на
претње које стижу на адресу руских дипломата због информација о наводном деловању
Русије у Авганистану. Москва је та саопштења окарактерисала као лажне вести.

  

Амерички председник Доналд Трамп је изјавио да је текст у америчком листу наручен, а
Бела кућа, Пентагон и америчка обавештајна служба су саопштили да нема потврда о
информацијама наведеним у медијима, као и да Трамп о томе није информисан.

  

Трамп сматра да је прича о наводној завери Русије с талибанима измишљена да би се
нанела штета њему и Републиканској партији САД.

  

(Спутњик)
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