
РТ: Вагнеров "Пакао у Бахмуту" - оружане снаге Украјине трпе монструозне губитке. Њујорк тајмс: Бахмут постаје крвави вртлог
понедељак, 28 новембар 2022 17:39

Прилив рањеника са фронта не престаје, пише "Њујорк тајмс".

  

  

Борбе око града Бахмута у Доњецкој области постају све интензивније.

  

Оснивач групе Вагнер Јевгениј Пригожин, чији борци предводе офанзиву руских снага,
поручио је да задатак његове групе није само Бахмут, већ уништавање украјинске војске
и смањење њеног борбеног потенцијала.

  

"Бахмут је велико, добро утврђено подручје са путевима, предграђима и воденим
баријерама. Украјинска војска је добро припремљена и пружа достојан отпор. Наш
задатак није сам Бахмут, већ уништавање украјинске војске и смањење њеног борбеног
потенцијала, што изузетно позитивно утиче на друге области, због чега је ова операција
и названа 'Бахмутски млин за месо'. С тим у вези, немојте трчати испред локомотиве, ако
се деси - обавестићемо вас, срећа воли тишину", поручио је Пригожин.
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Пригожинове тврдње потврђују и противнички извори.

  

Оружане снаге Украјине током борби за Бахмут (Артемовск) трпе огромне губитке, само
25. и 26. новембра у војну болницу је примљено скоро 300 украјинских војника, а тачан
број умрлих се не зна, пише "Њујорк тајмс".

  

"Скоро сат времена, ток украјинских жртава у источном граду Бахмуту изгледао је
бесконачан: возила хитне помоћи, оклопни транспортер и приватна возила су се
заустављали, једно за другим, и избацивали рањенике испред једине војне болнице у
граду", наводи се у чланку.

  

  

Додаје се да је град Бахмут у Донбасу постао "деструктивни вртлог".
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"Руси очајнички покушавају да заузму град, а Украјинци да га задрже. Резултати су
скоро катастрофални. Град, који је некада имао око 70.000 становника, полако се
распадао. А сада, према речима становника и украјинских војника, бомбардовање око
Бахмута је интензитета који никада раније није виђен. Зграде које су раније биле
гранатиране поново су гранатиране. Линија фронта на периферији града изгледа као
блатњави месечев пејзаж или сцена из Првог светског рата. Ноћу становници могу да
чују грмљавину руских авиона који шпартају небом."

  

Украјина је последњих дана послала појачања у Бахмут, укључујући специјалне снаге и
мање обучене припаднике територијалне одбране, наводи "Њујорк тајмс".

  

Украјинска репортерка Викторија Хамаз потврдила је да оружане снаге Украјине у
последњих неколико дана имају више од 500 рањених, не рачунајући мртве, и да је на
спорном подручју цео предњи фронт затрпан лешевима погинулих војника.

  

(РТ)
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