
Апти Алудинов: У Украјини се не боре плаћеници, већ професионални војници НАТО-а. Информација да је у Украјини страдало око 3.000 страних војника није тачна. Елиминисано их је много више
уторак, 07 фебруар 2023 19:30

Страни борци који су изгубили живот на фронту у Украјини нису били плаћеници,
као што се то представља на Западу, већ "професионални војници НАТО", поручио
је данас Апти Алаудинов, бивши заменик чеченског министра унутрашњих послова
и актуелни командант специјалних снага "Ахмат".

  

  

У Украјини се "данас налази натовско војно особље, које је насилно гурнуто на сва места
на којим непријатељ не може да задржи своју позицију. То је терен у правцу Угљедара и
Бахмута, као и онај у правцу Кременаја-Сватово", написао је Алаудинов на Телеграму.

  

Он је додао да ово потврђује чињеница да украјински војници покушавају да извуку тело
једног натовског војника по цену да у тој акцији изгубе и на стотину својих бораца.
Испада да су "страни плаћеници" дошли у Украјину да ратују за новац, док због
извлачења њихових тела гину Украјинци, закључио је иронично командант "Ахмата".

  

Прави број страних војника који су изгубили живот у Украјини знатно је већи, барем
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двоструко, од оног који се пласира у медијима.

  

"Информација да је у Украјини страдало око 3.000 страних војника није тачна.
Елиминисано их је много више. Сафари који су прижељкивали завршио се за њих веома
брзо. Огроман број тела погинулих војника и даље се налази на фронту, од којих смо
већину закопали због неподношљивих услова који су настали као последица распадања
њихових тела", објаснио је.

  

Алаудинов је казао и да је ситуација на терену за који су задужени одред "Ахмат" и
други армијски корпус Оружаних снага Русије добра, те да су јуче успели да заузму
битно упориште.

  

"Велики број (украјинских) снага и средстава пребачен је из Харковске области и
херсонског правца. Снаге су пребачене из целе западне Украјине како би по сваку цену
држале фронт. Ово свакога дана доводи до несразмерних губитака у противничким
снагама. Знамо и да непријатељ припрема другу линију одбране (у ЛНР). Схватају да ће
морати да се повуку", додао је Алаудинов.

  

Кадиров: Војна операција ће се завршити до краја године

  

Лидер Чеченије Рамзан Кадиров рекао је у интервјуу чеченском министру за националну
политику да сматра да ће се специјална војна операција у Украјини завршити до краја
ове године.

  

"Специјална војна операција завршиће се до краја године. Европске државе признаће
неисправност својих поступака, Запад ће поклекнути, а европске државе ће, по обичају,
морати да сарађују са Руском Федерацијом у свим сферама. Не би требало да буде и
неће бити другачије", оценио је Кадиров.

  

(РТ Балкан)
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