
Министарство одбране Белорусије: У Белорусији нема „српских плаћеника“, реч је о учесницима Међународних војних игара из Србије; Вулин: Наставак специјалног рата против Војске Србије и врховног команданта Вучића
недеља, 16 август 2020 07:54

Министарство одбране Белорусије демантовало је информације о „српским
плаћеницима“ у земљи – реч је о учесницима Међународних војних игара 2020, који су
допутовали из Србије, наводи се у саопштењу.

  

  

Како се наводи, реч је о лажној информацији која се појавила на Телеграму.

  

У саопштењу се појашњава да су у Минску и Бресту грађани могли да виде Србе, али да
су они званично стигли у земљу још 10. августа, како би учествовали на Међународним
војним играма.
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Наиме, Министарство одбране Белорусије је још раније саопштило да екипа војника из
Србије учествује на Међународним војним играма 2020, те да ће у оквиру њих боравити и
на територији Белорусије.

  

Управо је то разлог због чега су учесници српске екипе и допутовали у Брест, где се и
одржава такмичење у дисциплини пуцања из снајпера „Снајперска граница“.

  

Подсетимо, екипа српских војника отпутовала је 12. августа са батајничког аеродрома
„Пуковник-пилот Миленко Павловић” у Руску Федерацију, где ће учествовати на
„Међународним војним играма 2020“.

  

У дисциплини „Тенковски биатлон“ на полигону „Алабино“ код Москве, на овогодишњем
такмичењу, од 23. августа до 5. септембра, учествоваће 24 припадника Војске Србије,
док ће у дисциплини „Војни рели“ која се одржава од 23. до 30. августа, на крајњем
истоку Руске Федерације, у Републици Тува, учествовати наша тринаесточлана екипа.

  

Осим тога, екипа Војске Србије учествоваће и на такмичењу „Снајперска граница“, које
се у оквиру Међународних војних игара одржава у Републици Белорусији од 23. августа
до 5. септембра.
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  Вулин: Наставак специјалног рата против Војске Србије и врховног командантаАлександра Вучића  Министар одбране Александар Вулин изјавио је данас да је лаж да се припаднициВојске Србије налазе у Минску „као плаћеници“, али је навео да у Белорусији, у местуБрест има одређеног броја српских војника, где су од 10. августа изоловани иприпремају се на војном полигону за такмичење „Снајперска граница“.  Вулин је за Дневник РТС-а рекао да је објављивање фотографије уз тврдњу да су тосрпски плаћеници у Минску „наставак специјалног рата против Војске Србије и врховногкоманданта Александра Вучића“.  Он је рекао да је на фотографији која је уз информацију о присуству „српских плаћеникау Минску“, коју су пренели медији у Србији, у ствари „оклопљени хамер из војне вежбе‘Заједнички удар’ одржане 2012. године у Краљеву“, и да не може бити, како јепотписано, да је тај снимак направљен 9. августа у Минску.  „То је оклопљени хамер, фотографија је и на сајту Министарства одбране, возило једонација 72. бригади за специјалне операције и користи се за обуку за мировнеоперације.  Војска Србије не поседује ниједан једини неоклопљени хамер. Никада ниједан јединихамер није напустио територију Србије, а нарочито не онај који ни не поседујемо“, казаоје Вулин.  Вулин је рекао да је фотографија која је објављена у Белорусији „лаж и манипулација“,како је навео, некога ко се изјаснио да је присталица Атлантског савеза, и да се на њојвиде војници који носе маске и „са полувидљивим ознакама Војске Србије“.  Он је детаљ да војници носе маске као у време епидемије корона вируса, што по његовојоцени показује да фотографија није из 2012. године, назвао „фотомонтажом“ да бислика била уверљивија.  „Потпуна је лаж да су то плаћеници који носе униформе. Монтажа је лаж, не могу нашивојници бити у Минску. Једина је могућност да су то наши војници неколико годинараније“, казао је Вулин и поновио да војници који су сада у Белорусији „никако нисумогли бити у Минску“.  Он је затим идентификовао војника који се појављује на фотографији која је објављена уБелорусији, са пијаце, за кога је рекао да је „момак, диван официр, капетан МилентијеРистић који је вођа тима (за учествовање на такмичењу Снајперска граница) уизолацији“.    I made my little investigation, it seems the Serbian Special Operations Unit was present andcould participate at the protest crackdown in Belarus. Serbian soldiers were also seen in Brest.today. pic.twitter.com/PzzyNmk6Q9  — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 15, 2020    „Он је у пратњи потпуковника Штука отишао на пијацу да купи воће и сокове“, рекао јеВулин, и истакао да се „држава Србија не меша у унутрашње послове било које земље анарочито не Белорусије“.  Информацију о „српским плаћеницима у Белорусији“ објавио је уз фотографијебелоруски аналитичар Франак Вјачорка који је на Твитеру написао да су у обрачуну садемонстрантима у Белорусији „изгледа учествовале и српске специјалне јединице“, као исрпски војници, за које је навео „да су виђени у Минску и Бресту“, што су данас пренелии медији у Србији.  (Спутњик, Бета)  
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https://t.co/PzzyNmk6Q9
https://twitter.com/franakviacorka/status/1294635081752031232?ref_src=twsrc%5Etfw

