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Специално за в. “Нова Зора”

Според световната мрежа за откриване и проследяване на летящи обекти поне дузина
военни транспортни самолети MC-130H, HC-130N, HC-130P I AC-130U и военни кораби
пресякоха Атлантическия океан на 13-и септември, отправяйки се на изток. Типичното
за тези самолети е, че се използват за най-различни специални задачи, включително и
за близко взаимодействие с части за специални операции. От съобщение, изпратено до
нас (агенцията “Стратфор”, бел. ред.), последният престой на авиацията е Соуда бей на
о. Крит. Не е ясно дали е напуснала Крит, но ние работим за нейното проследяване.

Седмица и половина по-късно, на 24 септември, същата мрежа за откриване и
проследяване отбеляза, че 12-и U.S. морски корпус, F/A-18 изстребители “Хорнет” са
пристигнали на две вълни във военно-въздушната база Морон, в Испания. Не се знае
закъде се е запътило военното формирование, макар че може и да е на път за
Афганистан, за да подсили военния контингент там. Ескадрилата от самолети “Хариър”
понесе тежки загуби на 14 септември при атаката на военния лагер Кемп Бастион (в
Афганистан, бел. ред), но вече е попълнена с други самолети “Хариър”. Малко вероятно
е това придвижване да е свързано директно със случая. Възможно е F/A-18 да се
движат и към региона на Гълфа. Там вече има позиционирани значителен брой
военно-въздушни ескадрили, в това число и ескадрили F-22 “Раптор”. Ако за това става
въпрос, тези ескадрили имат за задача да усилят или заменят военни единици, които са
вече разгърнати в региона към днешна дата.

На 24 септември „Ню Йорк Таймс” публикува статия, в която се съобщава, че Ирак
и Съединените щати са преговаряли за сключване на споразумение, по силата на
което някои малки поделения от американски войници трябва да се върнат в Ирак
за тренировъчни мисии. По молба на иракското правителство, според американския
генерал Робърт Каслен, армейско подразделение за специални операции е било
разположено в Ирак неотдавна със задача военнослужещите да са съветници по
контратероризъм и да помагат с разузнавателна информация. Следователно е
възможно поне един от споменатите вече самолети МС-130 да превозва точно тези
специални части в Ирак.

В друго съобщение от 24 септември, публикувано във френския ”Фигаро”, се казва, че
сто подразделения на френските части за специални операции са били разположени в
региона на Сахара, за да противодействат на бойците в Северно Мали. ”Фигаро”
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съобщава още, че морски патрулиращ самолет, който може да се използва и за
въздушно разузнаване, ще бъде разположен в същия регион и че командосите от
френския военен флот ще подсилят френските бойни единици за специални операции.

В заключение италианският журналист Гуидо Олимпио изнесе информация, че
американски безпилотни самолети проследяват бойни части в Киренайка,
историческото име на Източна Либия. Италианският журналист цитира „надеждни
източници
”,
които са потвърдили, че американските сили за специални операции планирали да
извършат разузнавателни операции като част от подготовката за хирургически удари в
Северна Африка, включително в Либия и в Мали.

Всички тези маневри може да са предварително планирани ходове с тренировъчна цел
или част от операции, които ще продължат. Но това не означава непременно, че сме на
прага на някаква, каквато и да е, мисия. Може би Съединените щати и Франция просто
разгръщат своите бойни части в регион, който изобилства от конфликти, а това е нещо,
заради което всеки момент може да се наложи бърза военна интервенция или
действие.

Каквото и да е намерението, всички тези трескави предислокации на военни части,
взети заедно, са твърде необорими като факт, за да се игнорират с лека ръка. От
гледна точка на текущите конфликти в Северна Африка, Сирия и Афганистан, а също и
напрежението с Иран, всички тези военни маньоври и съобщенията за тях са много
важни, поради което решихме да информираме нашите читатели.
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