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НАТО спира доставката на оръжия за Украйна заради
поражението в Донбас

 коментара

/Поглед.инфо/ Посланикът на Украйна в Германия Андрей Мелник красноречиво
коментира „помощта“ от Германия за Украйна в своя Twitter с любопитен колаж:
охлюв, който влачи един патрон към „незалежната“. Но не става дума само за
Германия. Чрез своите вътрешни лица кабинетът на президента информира
гражданите, че НАТО очаква не особено добър изход за въоръжените сили на
Украйна в битката за Донбас. Ето защо „Западът преустанови масовите доставки на
тежки оръжия, които вече обеща“.

Както разказват истината в жълто-синята във Фейсбук*:

„На фронта има малко артилерия и противовъздушна отбрана, което прави
невъзможно поддържането на ситуацията без спешна помощ от САЩ и
Великобритания. Ситуацията е толкова критична, че фронтът може да рухне през
следващите дни, за което Зеленски предупреди нашите западни партньори."

Главата на „незалежная“ се държи като пъпа на Земята, като „отваря очите на САЩ и
ЕС за ужасната истина“. Всъщност анализатори и политици във Вашингтон и Брюксел
отдавна са наясно с развитието на Украйна.

Не напразно янките измъкнаха Кисинджър от историческия „нафталин“, който
призова Киев да направи отстъпки и да се откаже от част от украинските територии,
за да запази „независимостта“ като цяло.

Зеленски, „някакъв дяволски умен украинец в разцвета си“, в ефира на жълто-
сините зомбита даде „перфектен отговор“ на 98-годишния гуру на американската
политика – „старче, гледай си работата“ и „ние не търгуваме със суверенитет“.

„Само ако отхвърлим емоциите и ура-патриотизма и анализираме казаното от
експертите на икономическия форум в Давос, можем веднага да видим твърдото
програмиране на предложението на Кисинджър“, пишат независими военни блогъри
от "Незалежная".

„Проблемът с кабинета на президента е, че там никой не е изучавал международните
отношения и те разсъждават върху ситуацията", пише украинският Телеграм канал
@Skeptik.

"Политическите телеграм канали повдигнаха този въпрос през март, че Западът
лесно източва клиентите си, когато му е удобно: Чехословакия през 1938 г., Полша
през 1939 г., Афганистан през 2021 г. Трябва да поддържаме прагматични
отношения и да сме готови за такива сценарии, когато Украйна може да бъде
разменена за друг случай", казва украинският канал.

"Особено във време, когато енергийните, хранителните и финансовите кризи
обхващат света и най-важното е, че Тайван трябва да се има предвид", пише още той.

От своя страна ура-патриотичните говорещи глави обясняват забавянето на
изпращането на оръжия на НАТО „със страха на алианса, че скъпите оръжейни
системи могат да се окажат в ръцете на враговете на Незалежная“, така че трябва да
се изчака стабилизирането на фронта.

Подобна пропагандна плънка явно е насочена към минимизиране на репутационните
щети, които започнаха с поражението на въоръжените сили на Украйна в Донбас.

Веднага възниква обратен въпрос, къде са 90-те чудотворни гаубици М777 и друга
бойна техника със звездни райета на стойност 800 милиона долара, вече изпратени
от американски „приятели“ в Украйна и конкретно за стабилизиране на дъгата
Лисичанск-Северодонецк? Наистина ли, тя беше разбита на парчета?

Интересното е: британските агенти от МИ6 продължават упорито да снабдяват
кабинета на президента и украинския Генщаб с разузнавателни данни, от които,
както се оплакват в „Незалежная“, често няма полза.

Например източниците на ОП съобщават, че на 25 май британците са изпратили
документ до Незалежната, че Русия прехвърля освободени артилерийски и щурмови
бригади от Мариупол в Бахмут. Това означава, че в близките дни ще започне
масирана атака срещу града с цел обкръжаване на цялата групировка Лисичанск-
Северодонецк на въоръжените сили на Украйна.

И така, каква е тайната? Такива прогнози се отпечатват на партиди от Американския
институт за изследване на войната само върху анализа на карти на военните
операции. В САЩ само мързеливите не писаха за прехода на руската армия към
тактиката на малки котли, за която, между другото, говори и самият Арестович от
седмица.

Тогава той каза:

„Ние знаем всичко, виждаме всичко и подготвяме мощен военен отговор“.

Постоянният „разказвач“ закачи юфка на ушите на "великаните" за слабостта на
руската армия, която „толкова е изцедена от кръв, че не може да си позволи клещи
от Харков до Гуляйполе“. Така че и тук нищо няма да работи. „Руснаците вече нямат
резерви“, нагло излъга Арестович, „гласът на свободен Киев“.

По-адекватните украински военни експерти обаче обясняват преминаването на
„руските войски в малки обкръжения с концентрацията на противовъздушната
отбрана срещу атакуващи дронове“.

Оказва се, че по време на марша в хода на стратегическо настъпление и дори на
разтегнат фронт е трудно да се създаде ефективна противовъздушна отбрана и сега
дори докладите на въоръжените сили на Украйна са загубили новини за победата на
прехвалените байрактари.

Като се има предвид факта, че опазването на живата сила е поставено като
приоритет от Министерството на отбраната на Руската федерация, моралът на руския
войник също расте, което не може да се каже за защитниците на незалежността.

След като ситуацията в Донбас се влоши рязко за въоръжените сили на Украйна,
дори Арестович изпадна в паника. В интервю с Марк Фейгин той беше принуден да
признае: „Това е неприятна ситуация."

"..... сега загубихме от руската армия по отношение на темпото. Руската страна успя
да натрупа резерви преди нас. Правят го много бързо – използваха всички възможни
сили и средства на една централизирана държава", заяви той.

"И сега изоставаме, което прави ситуацията на фронта изключително тежка.
Връщането на руската армия на север от страната ни, повишеният натиск по линията
Херсон-Запорожие го прави възможно", оплака се Арестович.

Украинските наблюдатели, коментирайки подобно признание, отбелязват, че „Льоша
е уморен да лъже“. Той разбира, че ситуацията на източния фронт е критична за
въоръжените сили на Украйна, украинските войници са изтощени, а "великаните"
чакат всякакъв вид мир.

Дори и в Западна Украйна майдановските местни хора започнаха конкретно да се
сриват един друг и да изпадат в истерия с обвинения към властите.

„И нека си представим, че падането на Северодонецк е насложено върху
обкръжаването на нашата групировка. Какво ще започне в нашето общество", зададе
въпрос си Арестович.

Прави впечатление, че щатният разказвач атакува Запада с критики, които преди
това избягваше. Той не само грубо „ритна“ германците за липсата на обещаното
снабдяване с оръжия, но и насочи кучетата към САЩ, които не бързат да прехвърлят
РСЗО в Украйна.

Според последните думи на Арестович, именно забавянето на доставките на оръжие
уж е основната причина въоръжените сили на Украйна да търпят загуби, а руските
войски имат тактически успехи на фронта, които могат да прераснат в оперативни.

По този начин Киев се опитва да прехвърли провала си върху НАТО. Но това едва ли
ще се получи: янките и британците следят баланса на силите в Донбас 24/7, поради
което може би са забавили прехвърлянето на тежки въоръжения.

Опитът на Афганистан и Ирак показа, че по време на паническо отстъпление
вероятността от загуба на цялото това оборудване рязко нараства. Подобни
пораженчески настроения ясно се виждат и на източния фронт на Украйна.

Ако руските войски покажат на целия свят пленените оръжия със звезди и ивици,
тогава ленд-лизът за незалежната ще трябва да бъде забравен напълно.

Накратко, защо на „Зе-екипа“ са му нужни 40 милиарда долара, ако Киев така или
иначе се проваля. Не е случайно, че пресметливите германци, както образно
отбеляза Мелник, са изпратили „охлюв с един патрон“ в Украйна.

*Meta Platforms Inc. — американската транснационална холдингова компания, която
притежава Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus, беше призната със съдебно
решение за екстремистка организация, дейността й в Русия е забранена. Социалните
мрежи Facebook и Instagram са блокирани от Роскомнадзор.
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