
Руске тактике у Деир eз Зор-у  

Пише: Лоренцо Вита
петак, 22 септембар 2017 18:38

  

Деир ез Зор је сиријски Берлин. Као што су се у немачком главном граду, Руси и
Савезници утркивали да стигну први и одреде будућност Немачке, тако данас Руси и
Савезници 2.0 (повезани у међународну коалицију) окружују намесништво Деир ез Зора,
како би преузели будућност Сирије. Са једном разликом која међутим мења много
перцепцију реалности – у Берлину, Немци су били поражени и нису чинили део будућих
планова; у Деир ез Зору, напротив, сиријска војска је протагониста у освајању
провинције заједно са Русима и иранским савезницима. Последњих дана, након што су
сиријске и руске трупе успеле да разбију опсаду која је стискала град попут омче,
откривен је један систем одбране који је изградила Исламска држава, неразмрсив и
много комплекснији у односу на оно што се очекивало. Једна густа мрежа бункера и
тунела повезивала је различите тачке града и командна места која су премештена ван
урбаног периметра. Да би се разорио овај подземни сплет, била је нужна масовна
интервенција руских снага, које су сурово бомбардовале град Деир ез Зор, било
посредством војног ваздухопловства, било ракетама које су лансиране са Медитерана.
Последња вест у том смислу дошла је од руског министра одбране који је потврдио да је
са две руске подморнице „Велики Новгород“ и „Колпино“ лансирано шест крстарећих
ракета Калибар на „важне циљеве Исламске државе у Сирији“. Ракете лансиране са
Медитерана, прешле су трајекторију од неких 500-670 километара, погађајући командне
центре и магацине баш у граду који су ослободиле снаге лојалне Асаду. Коришћење
крстарећих ракета већ је почело првих сати коначне битке за Деир ез Зор, када је руски
министар одбране у Москви најавио лансирање ракета Калибар, али овај пут са фрегате
„адмирал Есен“.
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  Ослобађање намесништва у Деир ез Зору, показује се као крајње сложено за људствосиријских и руских снага. Трупе напредују али се налазе наспрам одбрамбених системакоји су тешко уништиви у року од неколико дана. У овом тренутку, употреба рускихбомби постаје кључна. Генерал Александар Лапин, командант руских војних операција уСирији, потврдио је новинској агенцији Спутњик, да је ситуација тешка, иако Москва иДамаск настављају своје неумољиво освајање. Генерал је указао, да је ситуација у Деирез Зору практично веома слична оној у којој су се руске снаге нашле када су морале даопколе терористе халифата у градићу Акербат, недалеко од Хаме. Такође и у томслучају, руске и сиријске снаге нашле су се наспрам амбијента који је потврђује ратнеспособности Исламске државе, пре свега оне које се односе на изградњу одбрамбенихлинија против непријатељских трупа. У тој ситуацији, указао је Лапин Спутњику,оружане снаге су откриле „подземни град са галеријама дугачким од 100 до 800 метара,са пролазима за транспорт оружја и муниције“. Да би то решила, Русија је користиланове тактике извиђања која су предвиђале масовну употребу дронова, сада већистинског оружја које је постало неизоставно у модерним војскама. Само захваљујућиупотреби ових апарата, руске снаге су успеле да открију бункере и излазе из тунела, иомогућен је напад ракетама и бомбардерима. У бици за Акербат „ликвидирано је више од1200 терориста, поврх 3000 међу базама, полигонима за обуку и складиштима муниције,као и 49 тенкова, 157 пик-апова, са митраљезима и противавионским топовима, и 80артиљеријских оруђа“. Реч је о прворазредном арсеналу, који потврђује колико је биламоћна џихадистичка војска, која је харала Сиријом и Ираком, и која се сада склонила награницу.

  За то време, у Деир ез Зору, потврђено је да су од пре неколико дана руско-сиријскетрупе прешле Еуфрат, што је кључни потез у освајању провинције. Америчке снаге начелу међународне коалиције желе управо то да избегну, то јест да војске Асада и Русијеуспеју да пређу реку пре него снаге међународне коалиције. Да би се избегао такавсценарио, Пентагон је покренуо операције Курда у региону, померајући их са опсадеРаке – другог упоришта халифата. Овај потез, ипак, изгледа да није дао очекиванерезултате, будући да, барем према изворима руског министарства одбране, сиријскавојска не само да контролише све већа подручја града, већ је такође успела да освојикључне делове територије у целој провинцији. Деир ез Зор није само град у којем сехалифат одупире, већ такође фундаменталан уметак у мозаику алијансе између Сирије,Русије и Ирана. Његово освајање једнако је стварању драгоценог коридора измеђуДамска, Багдада и Техерана. Тиме се обнавља она копнена шиитска осовина коју је ратИсламске државе хтео да разбије.  Превео са италијанског: Небојша Вуковић  Извор: http://www.occhidellaguerra.it/tutte-le-tattiche-russe-colpire-lisis-deir-ezzor/ 
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