Preluarea controlului de către Rusia asupra Peninsulei Crimeea continua. Diaspora tătarilor din Turcia cer
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Drumurile spre Crimeea au fost blocate de grupuri de persoane înarmate, care poartă steaguri
rusești. Punctele de control sunt construite din blocuri de beton, saci de nisip și sunt păzite de
oameni cu măști pe față. Unii dintre aceștia sunt îmbrăcați în uniforme ale unității speciale
Berkut, dar și ale poliției.Solicitați de presa locală, ei au declarat că interzic „fasciștilor" accesul
în peninsulă. Potrivit lor, Crimeea trebuie să devină „rusească", transmite Romanian Global
News.

Forțele pro-ruse au preluat Aeroportul din Simferopol

La miezul nopţii un grup de cazaci au rupt cordonul de protecţie şi au pătruns pe pistele
aeroportului. Fără a folosi armele, forţele de ordine ucraienene i-au constrâns să părăsească
aeroportul.

La puțină vreme după acest incident, în jurul orei 1.30 la aeroport au sosit câteva camioane cu
circa 100 de oameni oameni înarmati, îmbrăcati în camuflaj militar, fără semne distinctive.
Grupul luptătorilor, care nu ascund că sunt ruşi, a intrat în clădirea aeroportului, declarând că nu
au ordine de a duce tratative ci doar urmăresc activitatea aeroportului și vor împiedica
aterizarea forțelor "fasciste " de la Kiev.

Brigadă trupelor Ministerului de Interne din Ucraina a unităţii militare nr. 3009, staționate în
stradă Subhi din Simferopol, a declarat că nu va trage în fraţii ruşi". Sursa declară că ofiţerii
brigăzii au înaintat un ultimatum comandamentului unităţii că nu va folosi armele împotriva
locuitorilor Crimeii şi a militarilor ruşi.
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Un grup de 50 de cazaci ai armatei cazacilor din Kuban a ajuns în Crimeea prin punctul de
trecere Kerci. Atamanul suprem al Uniunii cazacilor din Crimeea, Vladimir Cercaşin, a declarat
că grupul a venit pentru a participa la „evenimentele ce marchează eliberarea Crimeii de către
fascişti".

Joi, 27 februarie, în jurul orelor 23, la Aeroportul „Belbek" din Sevastopol au venit 10 camioane
și câteva mașini blindate (BTR), însoțite de poliția militară. În mașini se aflau militari bine
echipați, comunică Cenzor.NET, făcând trimitere la Interfax-Ucraina.

Potrivit unor surse competente din cercurile militare de la Sevastopol, militarii au luat sub
control aeroportul „pentru a nu admite venirea pe calea aerului în regiune a unor insurgenți".

Grupurile de militari s-au concentrat pe perimetrul aerodromului, au dislocat un BTR cu instalații
de comunicare și așteaptă următoarele dispoziții din partea comandamentului.

Pe fondul ocupării Crimeei de către forțele pro-ruse, Reprezentanții diasporei tătarilor din Turcia
cer guvernului turc să asigure siguranţa tătarilor din Crimeea, scrie http://deschide.md , preluat
de Romanian Global News.
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