
Нападнут конвој НАТО - убијено седам особа, педесет возила запаљено
среда, 09 јун 2010 15:58

Група есктремиста напала је конвој НАТО-а у непосредној близини главног града
Пакистана, Исламабада - убијено је седам особа, док је педесет возила запаљено.

  

Полиција каже да је десетак екстремиста, наоружаних аутоматским пушкама и
гранатама, напало конвој који је застао покрај пута.

  

То је само један у низу напада на копнене путеве снабдевања НАТО војника у
Авганистану, али је посебно непријатан за пакистанску владу. НАТО конвоји јесу честе
мете напада на пакистанској територији, али то се углавном дешава у немирном,
северозападном делу земље.

  

Ту планинску област, уз границу са Авганистаном, готово да је немогуће контролисати.

  

Најновији инцидент догодио се, међутим, у непосредној близини главног града, што је
велики безбедносни пропуст, који отвара питање да ли су снаге безбедности дорасле
свом задатку.

  

Логистички изазови

  

Непријатна питања могу се поставити и командантима НАТО-а.

  

У Авганистану се данас налази више од стотину хиљада војника, а њихово снабдевање
је велики логистички изазов. Људство, оружје и муниција у Авганистан се углавном
допремају авионима, али гориво и други велики терети морају да се превозе копном.

  

Стални напади приморали су НАТО да налази алтернативне путеве и смањи зависност
од Пакистана.
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У последње време, тежиште је пребачено на нове путеве који воде ка северном
Авганистану, а то подразумева тешке преговоре са Русијом и посебно са Азербејџаном.
Та земља постала је важан елемент у снабдевању НАТО трупа копном.

  

Ипак, Пакистан и даље остаје кључна карика без које мисија НАТО-а у Авганистану не
би могла да функционише.

  

Оборен хеликоптер НАТО-а у Авганистану

  

У међувремену, на југу Авганистана оборен је хеликоптер западног војног савеза.

  

Инцидент се догодио код Сангина, у провинцији Хелманд. У војном саопштењу наводи се
да су том приликом погинула четири америчка војника.

  

Талибани кажу да су летелицу оборили њихови борци ручним ракетним бацачем.

  

(BBC)
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