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Тбилиси - Грузија је јуче оптужила Русију за покушај преузимања већег дела територије
изван отцепљене провинције Јужне Осетије, подгревајући тако нове тензије уочи
годишњице прошлогодишњег руско-грузијског рата. Прес служба Пограничне управе
Федералне службе безбедности (ФСБ) Русије у Јужној Осетији негирала је оптужбе
Тбилисија.

  

Наиме, Министарство спољних послова Грузије саопштило је да су руске трупе ушле у
село Квеши близу Јужне Осетије те да су подигле ограде високе један метар и тако
обележиле нову границу. Наводи се и да руске акције следе саопштења јужноосетијских
сепаратиста поводом планираног преузимања контроле над деловима земље близу
провинције. „Ово су веома алармантни подаци нарочито у тренутку када се ближи
година дана од руске агресије против Грузије. Русија и њене марионете константно
подстичу тензије и понашају се пркосно“, каже се у саопштењу министарства.

  

Портпарол руског министарства одбране Алексеј Кузњецов није коментарисао наводе
Грузије. Међутим, Стив Бирд, портпарол посматрачке мисије ЕУ у Грузији, изјавио је да
припадници те мисије прате ситуацију. Према његовим речима, руски погранични
стражари рекли су мисији ЕУ да не планирају да померају пунктове нити да обележавају
нову границу.

  

Ситуација близу Јужне Осетије је и те како затегнута како се годишњица инвазије
приближава, док Грузија и Русија једну другу оптужују за провокације као да се спрема
ново насиље, кажу извештачи са лица места. Сепаратистичке власти Јужне Осетије
оптужују грузијску страну за пуцњаву и минобацачке нападе близу провинцијске
престонице Чинвалија. Тбилиси одбацује оптужбе и оптужује сепаратисте за нападе на
грузијске снаге. Министарство одбране Русије упозорило је Грузију да ће „искористити
сва доступна средства и начине да заштити становништво Јужне Осетије и руске снаге у
случају да Грузија настави да провоцира“.

  

Подсећања ради, прошлогодишњи августовски рат почео је када је Грузија покренула
офанзива не би ли повратила контролу над Јужном Осетијом. Русија је потом упутила
хиљаде војника и тенкове дубоко на територију Грузије. Уз посредовање ЕУ, окончани
су петодневни жестоки сукоби. Русија је потом признала независност Јужне Осетије и
Абхазије, другог сепаратистичког региона Грузије и распоредила хиљаде војника на
територијама двеју покрајина. Посматрачи ЕУ једини су преостали међународни
мировњаци у тим областима, мада је и њима онемогућимо да залазе унутар територија
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Јужне Осетије и Абхазије. Русија је блокирала продужетак мисије УН и Организације за
европску безбедност и сарадњу у Европи (ОЕБС).

  

(Данас)
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