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Изнад Средоземног мора близу обале сиријског града Латакије оборен је Руски
извиђачки авион „Ил Иљушин 20“ при чему је страдала његова комплетна посада која
чини 15 чланова особља и чланова посаде. Читав дан су из мора вађени остаци људских
тела. Како је дошло до обарања?

  

Израелски ратни авиони типа „Ф-16“ били су у мисији бомбардовања сиријских циљева
што је постала некажњена готово сваконедељна пракса. Руски „Ил-20“ Надгледао је
зону у Идлибу. Када је сиријска ПВО приметила израелске авионе на радару и
лансирала ракету „С-200“ према њима они су се подло сакрили иза већег одраза на
радару наиме „Ил-20“ летелице. Ракета је логично тада кренула према већем одразу и
погодила је руски извиђачки авион не пружајући шансу никоме да преживи.

  

Овај чин израелског ратног ваздухопловства је био намеран и идентичан оном сценарију
у којем би израелски авиони ракетирали руски авион. Оно што запањује јесте руски више
него млак одговор. Ако држава Израел може тако да поступа некажњено са једном
нуклеарном супер силом шта онда очекивати од других земаља које су прикривени или
отворени непријатељи Русије.
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  Као да је у врху руске администрације још остало Јељцинових елемената који су билинаклоњени Израелу. Осим тога ово улива дозу страха руским савезницима јер ако Русинису у стању да заштите своје људе како онда те земље да очекују руску помоћ.  Председник Путин је разговарао са израелским премијером Натењахуом и то наИзраелско инсистирање! Путин и комплетно руско руководство је деловало млако ислабо. Путин је чак рекао да је пад Иљушина сплет несрећних околности а не намернеизраелске акције. Овај израелски поступак би требало да крши све обичаје рата. Као дасу Израелци постигли два циља под један оборен је супермодерни руски авион и под дваувукло се неповерење између Русије и Сирије.  Председник Русије Владимир Путин је у телефонском разговору са израелскимпремијером Бењамином Нетанијахуом изјавио да се операције израелскихваздухопловних снага у Сирији предузимају у супротности са суверенитетом Сирије,саопштила је прес-служба руског председника. Разговор је одржан на иницијативуизраелске стране.„Владимир Путин је подсетио да се овакве операције израелскихваздушних снага предузимају у супротности са суверенитетом Сирије. У овом случајунису се поштовали ни руско-израелски споразуми о спречавању опасних инцидената,због чега се руски авион нашао под паљбом сиријских средстава противваздушнеодбране“, истиче се у саопштењу.  Прес-служба наводи да је преседник Русије позвао израелску страну да убудуће недопушта такве ситуације.  Премијер Израела изразио је саучешће у вези са погибијом петнаест војника који су сеналазили у руском авиону Ил-20 који је оборен 17. септембра у Сирији.  Ради спровођења детаљне истраге о тој трагедији, Нетанијаху је обећао да ће пружитидетаљне информације о дејствима израелских авиона тог дана изнад територије Сирије,које ће командант израелског ваздухопловства донети у Москву у најскорије време.     

  Министарство одбране Русије саопштило је да је 17. септембра око 23 сата изгубиловезу са руским авионом Ил-20 који се враћао у базу Хмејмим, а налазио се на 35километара од обале Средоземног мора. Министарство је навело да су отприлике у товреме четири израелска ловца Ф-16 напала сиријске циљеве у Латакији.   Према подацима Министарства, кријући се иза руског авиона, израелски авиони су гаставили на удар сиријских система ПВО С-200 и сиријске ракете су га обориле. Погинулоје 15 руских војника.  Израелска војска саопштила је да ће са руским властима поделити све одговарајућеинформације како би се истражио инцидент у вези са обореним руским Ил-20. [1]  А што се Руске реакције тиче, следећа Путинова изјава довољно говори за себе: „Што сетиче вашег поређења са познатим догађајима, када је турски ловац оборио наш авион, тоје ипак друга ситуација. Тада је турски ловац намерно оборио наш авион. Овде се пречини да је у питању низ трагичних случајности, јер није израелски авион обарао наш“ [2]  1  https://bit.ly/2OQS9Tu  2 https://bit.ly/2PZMhYC
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