
Башар ел Асад: Од почетка рата у Сирији погинуло је десетине, а не стотине хиљада људи
петак, 21 април 2017 13:27

Од почетка рата у Сирији убијено је десетине хиљада, а не стотине хиљада људи,
подаци УН нису тачни, оне немају средства за рачунање, изјавио је председник Сирије
Башар ел Асад у интервјуу за Спутњик.

  

  

Председник Сирије такође је рекао да УН нема инструмената за бројање погинулих у
Сирији и због тога он те податке не признаје.

  
  

„Генерално, можемо да говоримо само о званичним подацима. То су десетине хиљада
(жртава), а не стотине или хиљаде о којима чујете у медијима. Наравно, могуће је
поменути хиљаде несталих лица чија је судбина непозната. Ово су званични подаци. Али
на Западу они, наравно, повећавају (број жртава) погинулих од терориста. Велики број
терориста — њих држава не рачуна као погинуле или умрле, исто важи и за странце
који су дошли у Сирију да се боре, њих је на десетине, можда и стотине хиљада“, рекао
је Асад.
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Према речима сиријског лидера, подаци о броју жртава које чујемо у западним медијима
током протеклих шест година нису тачни. „Они су дати само да би се надувале цифре, да
би се показало колико је ужасна ситуација и искористе као хуманитарни изговор за
инвазију на Сирију. Због тога, као држава, као влада, можемо да говоримо о десетинама
хиљада жртава у овом тренутку“, истакао је он.

    

 „Не, зато што УН нема инструменте за пребројавање. У ствари, њих нико нема, јер, као
што сам већ говорио, ми говоримо о различитим групацијама, о странцима, Сиријцима и
тако даље, тако да је тешко израчунати. Једино што имамо су званични подаци. Наравно,
они (подаци о броју жртава) би требало да буду већи од званичних података, али
једноставно не можемо да проценимо и дамо било какву цифру“, рекао је Асад.

  

Подаци о броју жртава сукоба се разликују. Према подацима УН, ради се о 300 хиљада
погинулих Сиријаца.

  

Руски Институт за оријенталне студије, користећи податке из Сиријског централног
завода за статистику, спровео је сопствену истрагу, према којој је укупан број погинулих
Сиријаца 105 хиљада људи. Тако, према истраживању, губици сиријских владиних снага
и снага самоодбране износе 45 хиљада људи, бораца терористичких организација из
локалног становништва — 24 000 људи, цивилног становништва — 36 хиљада људи. При
томе је велики део цивила погинуо од руке џихадиста и тзв. умерене опозиције. Око 18
хиљада погинулих у Сирији су страни плаћеници терористичких група (држављани више
од 80 земаља). 

  

Терористи уништили више од 50 одсто сиријске ПВО

  

Терористи су уништили више од 50 одсто сиријског система противваздушне одбране,
зато војска Сирије није успела да обори ракете САД приликом напада на ваздухопловну
базу Шаират, изјавио је сиријски председник.

  

„Многи људи се питају у вези са нашом или руском ПВО. Они је сматрају апсолутном
силом која може да обори сваку ракету. Са техничке тачке гледишта, то је тешко: наше
ракете треба да виде мету. За то је потребан радар који може да види сваки кутак наше
земље. То је немогуће с обзиром на топографију. Као што знате, крстареће ракете
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користе терен да би се сакриле од радара. Потребан нам је моћан систем који би видео
сваки кутак земље; то ће омогућити да се обарају ракете. То је под један“, рекао је Асад.

  

„Друго, могуће је, мали број људи зна да су терористи на самом почетку своје
делатности почели уништавање ПВО Сирије. То нема никакве везе са такозваним
’мирним демонстрацијама‘. Већина објеката противваздушне одбране налази се ван
градова, у предграђима. Они су почели да нападају ПВО, систем је тешко погођен током
кризе. Због тога постоји много фактора који могу да утичу на уништавање таквих
ракета“, рекао је он одговарајући на питање зашто сиријска војска није оборила
америчке ракете. Према сиријском лидеру, терористи су уништили више од половине
система противваздушне одбране.

  
  

„Огромна количина, огромна. То је био њихов први циљ — систем ПВО. Ми тренутно не
морамо да дајемо тачне податке, јер је то војна информација, као што знате, али могу да
вам кажем да смо изгубили више од 50 одсто“, објаснио је Асад.

    

 Сједињене Америчке Државе су 7. априла извршиле напад крстарећим ракетама са
бродова на аеродром Шаират у сиријској провинцији Хомс, неосновано тврдећи да је са
њега извршен хемијски напад на провинцију Идлиб. Према подацима Пентагона,
испаљено је само 59 ракета. Након ракетног напада САД портпарол Министарства
одбране Русије генерал-мајор Игор Конашенков изјавио је да је руски систем
противваздушне одбране у Сирији организован на принципу покривања објеката:
ракетни системи ПВО С-400 и „Панцир“ покривају руску ваздушну групу на аеродрому
Хмејмим, а друга група система противваздушне одбране у Сирији С-300 и „Панцир“
штити логистички пункт руске морнарице у Тартусу.   

  

Губици сиријске ПВО делимично компензовани руским наоружањем

  

Губици сиријске противваздушне одбране делимично су компензовани квалитетним
руским оружјем и системима, али то још увек није довољно, рекао је сиријски председник
Башар ел Асад у интервјуу за РИА Новости.
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  „Наравно, Руси су својом подршком сиријске војске делимично компензовали ове губиткеквалитетним оружјем и системима противваздушне одбране, али то није довољно кадаговоримо о целој земљи. За опоравак целог система противваздушне одбране потребноје много времена“, рекао је Асад.  Званични представник руског Министарства одбране, генерал-мајор Игор Конашенков,изјавио је раније да сиријска војска има ефикасне противракетне системе С-200, „Бук“ идруге системе. Сирији је 2015. достављен најновији противваздушни ракетни системС-400, а 2016. у Тартус су распоређене батерије руског противракетног система С-300.  Сирија и Русија воде преговоре о новим испорукама оружја  Сирија и Русија воде преговоре о новим испорукама оружја, укључујући и средства ПВО.Дамаск је заинтересован за системе најновије генерације, рекао је Асад.    „Да, то је увек био случај — и пре рата и током њега. Наравно, треба нам више оружјанакон рата и због његове потрошње, то је део свакодневних односа министарставаодбране Русије и Сирије“, рекао је Асад одговарајући на питање да ли постоје конкретниразговори са Русијом о куповини нових система ПВО. Он је прецизирао да је Дамаскзаинтересован за системе ПВО најновије генерације.    „Ми обично показујемо интересовање за најновију генерацију било ког система, али тозависи од њихове доступности, политике продавца, у овом случају Русије, од цене.Постоје многи критеријуми и то, наравно, зависи од техничких карактеристика који сувам потребни, који одговарају за ваш тип рата, за вашу војску, вашу топографију. Постојеи многи други критеријуми који се односе на ПВО“, додао је он.     Русија не гледа на испоруке оружја Сирији у смислу комерцијалне користи  Русија не гледа на извоз оружја у Сирију из угла трговинске користи, рекао је сиријскипредседник у интервјуу за Спутњик.  „У овој ситуацији, мислим за време рата, Русија сматра овај рат више од сиријског рат,више од рата у коме (заједно) учествују Русија и Сирија. Мислим да је ово рат свакеземље која жели да заштити своје грађане од терориста. Због тога, када Русијаподржава нашу војску, она такође штити и своје грађане, и мислим, грађане Европе идругих земаља. Због тога за њих овај рат није комерцијалан као за Американце. Кадаони (САД) почињу рат, израчунају колико радних места може да се захваљујући њемуотвори“, рекао је Асад одговарајући на питање да ли је било преговора о могућимдонирањима испорука оружја из Русије, или се ради о трговинском уговору.  „Они (Русија) на овај рат гледају из угла да је неопходан за заштиту њихових грађана,наших грађана, становника других земаља, става Русије, равнотеже — политичкеравнотеже, војног баланса у свету, (гледају) као је велика земља. Због тога у том смислуна оружје не гледате из угла трошкова или колико ће користи донети“, додао је он.     

  Терористички напад у Алепу организовао Нусра фронт  Терористички напад у Алепу, у којем су погинули евакуисани цивили, организовали суборци терористичке групе Нусра фронт, рекао је Асад.  „То је Нусра фронт, они се нису крили од почетка и мислим да се сви слажу да је тоНусра“, одговорио је Асад на питање ко је организовао терористички напад у предграђуАлепа.  Сиријски председник такође је упозорио на могуће нове провокације екстремиста уСирији, сличне оној која се догодила у Хан Шејхуну.  Након инцидента у Хан Шејхуну председник Русије Владимир Путин изјавио је да Русијаима информације о припреми нових провокација у Сирији, укључујући и у областиДамаска: „где намеравају понове да баце неке супстанце и за то окриве сиријскевласти“.  (Спутњик)    
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