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Руски заменик министра спољних послова Сергеј Рјабков изјавио је да америчка
администрација настоји да кривицу за обарање малезијског авиона свали на проруске
снаге у Украјини, не чекајући резултат истраге.

  

"Изјаве представника администрације САД доказ су дубоког политичког застрањивања
када је у питању процена онога што се догађа у Украјини", рекао је Рјабков руским
новинским агенцијама, преноси Танјуг.

  

  

"У сваком случају, на тај начин могу бити интерпретиране изјаве релевантних
званичника", додао је Рјабков.

  

Амерички председник Барак Обама рекао је у петак да је пројектил земља-ваздух,
испаљен с територије у Украјини под влашћу проруских снага, срушио малезијски
путнички авион у којем се налазило 298 људи и потврдио да је међу погинулима један
Американац, подсетио је АФП.

  

Обама је рекао и да председник русије Владимир Путин има највећу моћ да заустави
насиље у Украјини, али да није одлучио да то учини, пренеле су агенције.

  

"Упркос очигледној и неспорној природи аргумената побуњеника и Москве,
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администрација САД наставља са својом причом", рекао је Рјабков.

  

  

Рјабков је поновио оптужбе да је Вашингтон изазвао тензије у Украјини мешајући се у
унутрашње ствари и изазвао побуну у којој је смењен проруски председник Виктор
Јанукович у фебруару.

  

"У геополитичкој суманутости и покушајима да примени своје друштвене и политичке
обрасце свуда, САД делују као лош хирург - да одмах дубоко засече а онда аљкаво
'окрпи' тако да боли дуго времена", рекао је Рјабков.

  

Заменик премијера Дмитриј Рогозин је на свом Твитер налогу написао: "Очигледно је да
је Бела кућа установила ко је крив пре него што је урађена истрага катастрофе Боинга".

  

Руски високотиражни дневни лист "Московски комсомолец" пренео је изјаву војног
аналитичара Виктора Мураховског да је мало вероватно да промосковске снаге имају
искуство и техничке способности да управљају софистицираним ракетним системом Бук
за који се верује да је коришћен при обарању малезијског авиона.

  

Лист "Комерсант" пише да је штета коју је претрпео малезијски авион слична оној коју је
претрпео руски путнички авион Ту-154 којег су обориле украјинске оружане снаге за
време војне вежбе 2001. године када је погинуло 78 људи.
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