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Нашу војну базу у Сирији напале су беспилотне летелице. Читава ескадрила. Тринеаест
комада. Аутори и организатори те ударно-извиђачке операције, такође су лансирали и
легенду прикривања – дивљаци-терористи негде су покупили недостајуће детаље и
монтирали су дронове у пећинама. Доказ – прилепљен селотејп на крилима и натписи на
арапском језику (иначе, неко се надао, да ће открити натписе – израђено у Израелу,
САД или Британији?).

  За англосаксонска средства масовног дезинформисања (на руском - фейкомет , прим.
превод.) ови аргументи су необориви. За наше либералне медије, такође.
 

Предлажем тој господи да спроведу експеримент – покушајте ручно да начините
тринаест беспилотних летелица, и лансирајте их тако да оне долете у предвиђени рејон,
координисане по брзини, висини лета, и да усклађено пођу на циљ. А координате циља
морате да одредите подигнувши овлажени прст ка небу.

  

Резултат експеримента је очигледан. Ништа нећете постићи.
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Дакле, дронове су припремили и лансирали специјалисти, инжењери-техничари.
Програмери и они који су способни да управљају летењем.

  

После припреме технике, реализовано је групно лансирање целе ескадриле. То није
процес за дилетанте.

  

Ударну групу повео је чеони дрон. На њему је била постављена видео-камера која је
обезбеђивала идентификацију пејзажа маршруте летења са том матрицом која је била
уписана у мозгове беспилотних летелица. Тај главни дрон расподелио је ту информацију
свим члановима борбене групе, обезбеђујући самим тим координацију параметара лета.

  

Овде ћу да прецизирам – координате циља, пејзаж маршруте лета, и друге
карактеристике, продукт су космичког и војно-техничког извиђања. Бојовници имају
извиђачке сателите???

  

Паралелно са тим, у рејону извиђачко-ударне операције појављује се амерички
извиђачки авион Посејдон. При крстарећој (најекономичнијој) брзини лета од 815 км на
час, он је патролирао на брзини од 357 км на час. Дакле, он је летео у режиму борбеног
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патролирања зарад реализације извиђања и борбеног навођења.

  

Шта је у првом реду интересовало посаду Посејдона? Мислим да је Американцима било
крајње важно да добију што је могуће више података о нашој противваздушној одбрани
ваздухопловне базе. Задатак дронова није био толико у томе да нанесу максималну
штету, колико да доведу у стање борбене готовости и примене нашу ПВО. Зарад
стицања важне информације – када су реперирали циљеве, колико је времена било
потребно да комплекс буде у употреби, какви су се системи везе и показивања циљева
користили, и још много штошта.

  

Све те извиђачке податке анализираће специјалисти, и програмери ће у складу са тим
написати потребне прецизиране програме пробијања.

  

Том провокацијом се ништа не завршава.

  

Англосаксонци претварају рат у Сирији у принципијално нову парадигму. Нас ће
покушати да увуку у најтежи партизанско-терористички рат, где су ваздушно-космичке
снаге неделотворне, и где ће требати увођење допунског контигента личног састава.

 3 / 4



Трећи светски рат нема правила!

Пише: Александар Жилин
петак, 19 јануар 2018 02:30

  Тако, тактичку победу над армијом терориста Исламске државе покушаће да претворе устратегијски пораз и да потпале Блиски исток са свим последицама.  Апсолутно неочекивана за Американце била су наша узвратна дејства. Руске специјалнеснаге током своје операције у Сирији, уништиле су диверзантску групу која је 31.децембра гађала базу Хмејмим. У последњој етапи операције руских специјалних снага,било је пронађено место базирања диверзантске групе бојовника (укључујућианглосаксонске специјалце из приватних војних компанија), близу западне границепровинције Идлиб. По доласку терориста у објекат, где су се они припремали запреседање у миниаутобус, цела диверзантска група била је уништена високопрецизнимубојним средством Краснопољ.  Председник Владимир Путин изјавио је да Турска нема никакве везе са лансирањемдронова. Израел такође. Ћутећи, показао је прстом на САД.  То је наш први озбиљан одговор Англосаксонцима и сходно томе идентификцијаистинског газде и наручиоца тероризма у свету.  Владимир Путин је показао да у рушењу свих међународних споразума, конвенција идругих докумената међународног права, Англосаксонци користе не само тероризам каоинструмент спољне политике и оружје Трећег светског рата. Они су почели данаоружавају терористе високотехнолошким оружјем! Укључујући високоефикаснабеспилотна средства доставе, која се од сада могу применити на било којој тачкипланете – у Паризу, Берлину, Бриселу, Кијеву, Москви, Њујорку или Вашингтону!  Трећи светски рат нема правила!  Предочите себи – да дронови не носе бомбе са баналним експлозивом, већ муницију сахемијским, биолошким оружјем или са тактичким нуклеарним пуњењем.  А сад се замислимо – шта ће конкретно да буде испоручено Украјини под фирмом,,летално оружјеʼʼ?  У закључку ћу да кажем – тероризам је ограничено оружје које контролишуАнглосаксонци. А то значи да се бумеранг безумног варварства може лако вратити натериторију оних који га лансирају...  Превео са руског: Небојша Вуковић  Извор: https://regnum.ru/news/polit/2367181.html
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