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Сједињене Америчке Државе и њихови савезници отворено позивају Украјину да
напада територију Руске Федерације, увлачећи притом и НАТО земље у конфликт,
што може довести до непредвидивих последица и комплетне ескалације сукоба,
упозорио је данас руски министар одбране Сергеј Шојгу.

  

  

Он је оптужио Вашингтон и Запад да покушавају да максимално "развуку" војни сукоб у
Украјини путем испоруке тешког офанзивног наоружања. Ипак, како је казао, Москва ће
наставити да уништава сво наоружање које Кијев добија од савезника, без обзира на то
што је, како је оценио, помоћ коју Украјина добија са Запада без преседана.

  

"Руске трупе настављају да 'мељу' сво наоружање и опрему која се допрема Кијеву, како
на путевима који се користе за испоруку наоружања, тако и на борбеним положајима",
објаснио је.
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Осим тога, Москва развија посебне сателитске системе за даљинску анализу ситуације
на земљи, без обзира на временске услове, што ће довести до повећања ефикасности
војске, рекао је Шојгу.

  

Коментаришући ситуацију на фронту, министар је рекао да се офанзива код Бахмута и
Угљедара развија успешно и да је, захваљујући акцијама руске војске у ДНР и
Запорошкој области, ослобођено седам места: Соледар, Клешчејевка, Подгорноје,
Краснопоље, Благодатноје, Лобковоје, Николајевка.

  

Оружане снаге Украјине током првог месеца ове године изгубиле су више од 6.500
војника, 26 авиона, 7 хеликоптера, 208 дронова, 341 тенк и друга оклопна возила, 40
борбених возила вишеструких ракетних система, поручио је. Сва помоћ коју добија није
спасила Украјину од великих губитака, истакао је министар.

  

Напади на стамбена насеља и болнице се настављају, а кијевски режим прибегава и
акцијама застрашивања грађана који живе у новоприпојеним територијама, рекао је
Шојгу на данашњем састанку, објаснивши да су овакве акције резултат немогућности
Кијева да победи Москву на бојном пољу.

  

"Оружане снаге Украјине нападају стамбена насеља, болнице и места на којима се
окупљају цивили и врше терористичке нападе на државне и друге социјалне објекте",
изјавио је.

  

Права "варварска" природа кијевске елите врло добро је била показана нападима на
Божић, када је руска страна предложила да дође до привременог прекида ватре,
напоменуо је, додајући да су током празника Украјинци више од 550 пута извели
артиљеријске и минобацачке нападе на руске положаје у зони војне операције.

  

(РТ Балкан)
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