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Један од два турска ловачка авиона типа Ф-16 ракетом ваздух-ваздух оборио је руски
бомбардер типа Су-24. Авион се враћао са обављеног задатка. Руски званичници говоре
да авион није нарушио турски ваздушни простор.

  

Руски председник Владимир Путин рекао је да је Турска саучесник терориста и да ће
обарање руског авиона имати велике последице по односе између две земље. „Тај
догађај налази се ван оквира борбе против тероризма. Наши војници воде херојску борбу
против терора. не жалећи своје животе. Али данашњи губитак представља ударац с
леђа који су нам нанели саучесници терориста. Другачије не могу да оквалификујем оно
што се данас догодило”. [1]

  

  

Осим тога, руски председник је оптужио Турску да се на њеној територији налазе
нафтна поља под контролом ИД. Турски премијер Давотоглу изјавио је да је авион
повредио ваздушни простор Турске и да је оборен тек након што му је 10 пута било
речено да напусти ваздушни простор! С друге стране амерички извори наводе да је
авион био у турском ваздушном простору 4 секунде. То потврђује да турски премијер
директно говори неистину јер за 4 сек. није једноставно било времена да се упути 10
позива. Турска је после обарања авиона обавестила НАТО уместо Русију.

  

Руски државници су са правом бесни на Ердогана који је потписао гаранцију да је
Турска једна од земаља које се боре против тероризма али напротив Турска је својим
поступком доказала да подржава терористе. Авион је пао у подручје које контролишу
Туркмени терористи које подржава Турска. Оба пилота су се катапултирала али
терористи су починили ратни злочин јер су са земље пуцали у пилоте који су се спуштали
падобраном. Оба пилота су убијена што се јасно види на једном од снимака које су
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терористи поставили на интернет.

  

  

Председник САД Барак Обама изјавио је да су пилоте убили „умерени борци“ међутим,
какви су то умерени борци који гађају пилоте у ваздуху и чине очигледни ратни злочин а
затим окружују тело палог пилота и узвикују: „Бог је велики“, „ми смо муџахедини“ и „
требамо га спалити“! Све се то може видети на снимку који је објављен на интернету од
стране терориста које директно подржава Турска. [2]

  

Руска армија је у спашавање пилота упутила два хеликоптера типа Ми-8 са маринцима,
али су они упали у заседу и на још једном снимку се тачно види како терориста из
америчког противтенковског оружја пуца на један од спасилачких хеликоптера који је
експлодирао. Приликом ове неуспеле акције спашавања погинуо је један руски маринац.
Испред турске амбасаде у Москви већ је дошло до окупљања грађана, који захтевају
одговор од Турске и веома су љути што се јасно види у прилогу телевизије РТ. Турска
није могла сама да поступа овако према Русији. Неоспорно је да су одрешене руке
Турцима дали Американци.

  

  

У Сирији има много терористичких група али је немогуће борити се против њих у
јединственој коалицији када Америка са Турском подржава тзв. умерену опозицију а
видели смо шта та наводна умерена опозиција заправо ради на терену. Овакав чин рата
никоме није био потребан а нарочито Турској која има огромну привредну зависност од
Русије. Турска само од руских туриста зарађује милијарде долара а Руси су се спремали
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да отворе алтернативни гасни правац тзв. јужни ток који би текао преко Турске од чега
би ова земља енормно профитирала. Сада наравно све ово се доводи у питање.

  

Турска није свесна колико је овим чином наштетила себи и својој привреди. У
будућности, а нема назнака да ће бити другачије, Русија ће морати да одговори Турској
на идентичан начин јер не видимо да ће Турска променити своје понашање према
терористима не нарочито уколико иза ње стоје Сједињене Државе. Али уколико Русија
следећи пут одговори на идентичан начин могуће је да ће се Турска позвати на члан 5.
НАТО пакта који гарантује да уколико се једна земља чланица нападне да ће у њену
одбрану стати читав НАТО што ће имати огромне и несагледиве последице. Турска је
овим актом рата само отворила Пандорину кутију. 

  

    

[1] http://www.nspm.rs/hronika/vladimir-putin-obaranje-ruskog-aviona-u-siriji-ce-izazvati-velike-
promene-u-odnosima-sa-turskom.html

      

[2] https://www.youtube.com/watch?v=qGDgtfwLG5g
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