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 Двогодишњи америчко-кубански дипломатски односи покварили су се у среду, када су
неименовани званичници Стејт департмента објавили да је групи америчких дипломата у
Хавани тешко оштећен слух, у бизарном инцидент приписаном тајној звучној направи,
пише “Тајм”.

  Неколико радника Стејт департмента запослених у америчкој амбасади у Хавани били
су подвргнути “акустичном нападу” изведеном уз помоћ звучних направа, услед чега је
најмање двоје дипломата можда претрпело трајни губитак слуха, рекли су неименовани
званичници Стејт департмента за ЦНН.

  

Повређене дипломате нису биле на истом месту у исто време, али су од краја прошле
године почели да пријављују низ физичких симптома који су подсећали на потрес мозга.

  

На јесен 2016, више америчких дипломата почело је да осећа необјашњени губитак
слуха. Неколико њих је недавно дошло у амбасаду у Хавани, која се поново отворила
2015, када је тадашњи председник САД Барак Обама поново успоставио пуне
дипломатске односе с Кубом, рекли су ти званичници.

  

Неки од симптома су били толико озбиљни да је неколико дипломата враћено у САД.
Након више месеци истраге, званичници су закључили да су дипломате биле изложене
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напредној направи која оперише ван границе слушног, а која је постављена или унутра
или ван њихових резиденција. Није јасно да ли је та направа оружје са сврхом намерног
напада или има неку другу сврху.

  

Стејт департмент је месецима постављао Куби питања у вези овог инцидента и
америчка влада је слала медицинско особље у Хавану, али нису успели да одреде шта се
тачно догодило.

  

- Ово може бити веома озбиљно. Радили смо с Кубанцима на томе да покушамо да
откријемо шта се догађа. Они тврде да не знају, али то постаје заморно и проблематично
– изјавио је неименовани званичник Стејт департмента за ЦНН.

  

- Ствар је веома чудна – оценио је други званичник.

  

ИНЦИДЕНТ ДОВЕО ДО ПРОТЕРИВАЊА ДИПЛОМАТА

  

Портпаролка Стејт департмента Хедер Нуерт подсетила је да су САД протерале двоје
кубанских дипломата из Вашингтона 23. маја. Она није рекла колико је америчких
дипломата погођено, нити је потврдила губитак слуха, само је навела да су “имали низ
физичких симптома.”

  

- На почетку, кад су почели да пријављују оно што ћу назвати симптомима, требало је
времена да се схвати шта је то и то се још увек догађа. Пратимо ситуацију. Обезбедили
смо медицинску негу и пажњу онима који сматрају да су погођени – рекла је Нуертова.

  

Нуертова није коментарисала могуће узроке проблема, али је истакла да симптоми
погођених радника нису животно угрожавајући, навео је “Вашингтон пост”.

  

- Постоји низ симптома, па стога може бити и низ узрока. Зато смо веома опрезни са
оним што говоримо. Постоји много тога што још не знамо – објаснио је један званичник.
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Претпоставља се, на основу тога што су САД протерале двоје Кубанаца, да је
реципрочан број америчких дипломата напустио Хавану. Амерички званичници рекли су
за АП да је петоро дипломата, од којих неколико са супружницима, погођено
инцидентом, те да међу њима нема деце.

  

Нуертова а није директно оптужила кубанску владу да је угрозила Американце.

  

- Кубанска влада има одговорност и обавезу да штити наше дипломате – рекла је она.

  

Протеране кубанске дипломате нису проглашене непожељним особама и да ми се може
дозволити повратак у САД кад се ствар реши.

  

- Повређени су били радници Стејт департмента, ниједан амерички цивил није погођен –
истакла је Наертова, додајући да Стејт департмент “веома озбиљно” истражује
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инцидент.

  

СУМЊИВА И РУСИЈА

  

“Тајм” истиче да Куба надзире људе на острву, а посебно америчке дипломате. Буквално
сви страни дипломатски представници на Куби, жртве инцидента, живели су у кућама
које су у поседу или које одржава кубанска влада.

  

Међутим, званичници повезани са истрагом кажу да се разматра и могућност да је
инцидент узроковала трећа страна, попут Русије, која можда оперише без знања Кубе.

  

Америчке дипломате у Хавани годинама су се жалиле да трпе узнемиравања од стране
кубанских званичника и често су пријављивали провале у своје куће и аутомобиле. Након
обнове пуних дипломатских односа две земље 2015, узнемиравања такве врсте су
престала. Међутим, потенцијална употреба соничне направе да се наруши здравље
дипломата је без преседана, оцењује “Тајм”.

  

КУБА ПОРИЧЕ УМЕШАНОСТ

  

Кубанско министарство спољних послова јуче је категорички порекло било какву
умешаност Кубе у инцидент са америчким дипломатама, те истакло да је одлука о
протеривању кубанских дипломата била “неоправдана и неоснована”.

  

“Министарство истиче да Куба никад није дозволила… да се њена територија користи за
било какве акције против акредитованих дипломатских званичника или њихових
породица, и то без изузетака”, наведено је у саопштењу.

  

Стејт департмент је подсетио кубанску владу на њену обавезу да заштити дипломате
према Бечкој конвенцији. У истрагу се укључио и Федерални истражни биро (ФБИ), а
поред њих и кубанска влада.
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Министарство спољних послова Кубе је навело да је основало стручну комисију да
анализира инцидент и да је појачала обезбеђење око америчке амбасаде и резиденција
њених дипломата.

  

“Куба се генерално сматра безбедном дестинацијом за посетиоце и стране дипломате,
укључујући америчке држављане”, наведено је у саопштењу.

  

Није јасно зашто ниједна земља није објавила у јавности протеривања дипломата у мају.
Председник САД Доналд Трамп рекао је следећег месеца да је његов претходник Барак
Обама склопио “лош уговор” с Кубом.

  

- Ово ступа на снагу одмах – отказујем у потпуности једнострани уговор који је последња
администрација склопила с Кубом – рекао је Трамп 16. јуна.

  

Куба је назвала овај Трампов потез “сметњом” у односима две земље и упозорила да је
свака стратегија са сврхом промене кубанског система “осуђена на пропаст”.

  

СОНИЧНО ОРУЖЈЕ

  

Сонично и ултрасонично оружје су оружја разних врста која се користе да повреде,
онеспособе или убију противника. Нека сонична, или звучна оружја, тренутно користе
војне и полицијске снаге у ограниченој употреби ради истраживања и развоја. Друга
постоје у свету научне фантастике

  

(Блиц)
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