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Кина ће послати стратегијске бомбардере Xian H-6 да учествују у здруженим војним
вежбама у Русији. Бомбардери Пекинга – понос кинеског војног ваздухопловства – шаљу
важну поруку његовим директним конкурентима на Пацифику. Ту су исти они апарати
који су коришћени за патролирање по Јужном кинеском мору и над Тајванским пролазом.

  

Како извештава SouthChinaMorningPost, ово је први пут да ће стратегијски бомбардери
учествовати у овим вежбама. Такође, реч је о значајном сигналу заинтересованости
Пекинга да употребљава ове летелице у координацији са другим савезничким
авијацијама.

  

Бомбардери у верзији Н-6К, званично су уведени у употребу у октобру 2009. године,
током обележавања 60 година Народне Републике Кине. Њихов нуклеарни капацитет
чини Кину четвртом земљом у поседу стратегијских бомбардера, после Велике
Британије, Русије и Сједињених Држава. Са борбеним радијусом од 3500 километара и
ракетама домета 1600 километара, овај авион представља последњу верзију кинеских
бомбардера. У питању је модерна верзија, потпуно другачија од претходних, која је већ
довела Пентагон у стање узбуне. Када су ови авиони изводили вежбе полетања и
слетања у области Јужног кинеског мора, у мају, из америчког војног врха одзвањао је
аларм.
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  Према америчком војном естаблишменту, ,,патролирања су подигла тензије идестабилизовала регион“. Међутим, овим тензијама су прво допринели сами Американци,са патролирањима В-52, у априлу, у истој области, што је изазвало бес код кинескихоружаних снага.  Међународне војне игре у Русији  Међу кинским ратним авионима који ће бити послати у Русију у оквиру ратних игараInternational ArmyGames, биће ловци Chengdu J-10 и Xian JH-7, и транспортни авионIlyushin Il-76. Русија их организује сваке године, и упркос позиву који је упућен такође ичланицама НАТО-а, реч је о играма у којима учествују нације које припадају блоку којипредводе Москва и Пекинг.  Поред традиционалног присуства Азербејџана, Белорусије, Кине, Казахстана, Ирана иЈерменије, који учествују у својству партнера и организатора догађаја, ове године бићејош и шест нових земаља које ће учествовати у Играма. Алжир, Вијетнам, Мјанмар,Пакистан, Судан и Филипини придружиће се осталим земљама – њих 26 – и биће ихукупно 32. Реч је о значајном броју што је истакао и сам министар Сергеј Шојгу уинтервјуу за агенцију ТАСС.  

  Како објашњава Newsweek, годишње игре, које се ове године састоје од 26 различитихнадметања, покренуло је руско Министарство одбране 2015. године. Одигравају се уразличитим војним структурама Русије, у унутрашњости земље, и у различитим војнимбазама у иностранству.  Порука Кине свету  Кинеско слање стратегијских бомбардера јесте веома важан сигнал. Пекинг никада нијеслао ове авионе ван свог ваздушног простора. Поред мисија у Јужном кинеском мору, иТајванском пролазу, авиони H-6K су летели близу острва Гуам у западном Пацифику.Али нису никада званично учествовали у здруженим војним вежбама у иностранству.  Како преноси дневни лист из Хонг Конга, у овом чину постоји такође жеља да се светупокажу властити стратегијски капацитети. Како тврди Колин Кох, стручњак са NanyangTechnological University, из Сингапура, „постоји такође жеља да се покажу стратегијскемогућности Кинеске народно-ослободилачке армије посредством снаге бомбардера“.  Дакле, има и много војне дипломатије у доласку ових бомбардера у Русију, за 28 јул.Тензије око Тајвана и на Јужном кинеском мору расту. И што се тиче Кореје, постојетакође јаке недоумице око правца дијалога којег су предузели Доналд Трамп и Ким ЏонгУн.  У овој фази тензија, слање ових нуклеарних бомбардера испуњава два циља –ојачавање евроазијског блока и показивање мишића Сједињеним Државама. Реч је осуштинским циљевима у кинеској политичкој агенди за Пацифик.  Превео са италијанског: Небојша Вуковић  Извор: http://www.occhidellaguerra.it/cina-bombardieri-russia/
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