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Киевският режим обяви предстоящото начало на най-кървавия последен етап от руско-
украинския конфликт

Автор: Александър Ситников

Зеленски в интервю за украинския телевизионен канал се похвали с огромна армия.

Той каза, че 700 000 души участват в боевете срещу много ограничените руски сили. Нашите
експерти поставиха под въпрос тази цифра, но щатният русофоб Михаил Подоляк, съветник на
главата на кабинета на президента, каза, че кървавият финален етап започва. По този начин той
потвърди, че „Зе-екипът“ наистина е раздул въоръжените сили на Украйна до невероятни за тази
страна размери.

Според скромното ми мнение, на един руски войник се падат 5 украински.

Ясно е, че той няма да тръгне в атака под артилерийския огън и бомбардировките на руската
авиация. Няма съмнение, че за разлика от толкова много украинци, този говорещ за „последната
кървава фаза“ си живее доста удобно и безопасно.

А и след това няма да бедства.

И така, в украинските мрежи се говори за план за лятната контраофанзива на въоръжените сили
на Украйна. Както обясняват местните експерти, „Зе-отборът“ уж не витае в облаците и разчита на
опита от операцията в Харков. Украинският Генерален щаб е изправен пред задачи както от
репутационен, така и от стратегически характер.

Сред първите е потапянето на поне още един голям кораб от Черноморския флот на Руската
федерация, за да се прекъсне позорната инерция около предаването на «Азовстал» и
превземането на Серпентин. Зеленски все още е осмиван“ за награждаването с „Герои на
Украйна“ на гарнизона на острова, който се предаде на Русия.

Вторите задачи включват установяване на контрол над западната част на Черно море, задържане
на Донбаската дъга, пълно „освобождение“ на Харковска област и контраофанзива в посока
Херсон, в идеалния случай към Крим и Геническ, тоест до крайбрежието (малък участък) на
Азовско море.

Американският републикански сенатор Мич Макконъл счита, че новият пакет американска помощ
за Украйна може да повлияе на отварянето на пристанище Одеса. Явно американците намекват
за мощта на натовските ракети, както противокорабни, така и с малък обсег. Британия също
участва мега активно в ситуацията.

Излизане на руската граница в Харковска област и евентуално насилственото влизане на
територията на Русия се оценява от местните експерти като много реалистичен сценарий. Те
твърдят, че Москва ще трябва да изтегли войските си от Донбаската дъга и от посока Херсон,
което ще позволи на въоръжените сили на Украйна да започнат мощно контраофанзива на юг. А
руснаците просто щели да забравят за превземането на Лисичанск-Северодонецк, както и на
Авдиевка край Донецк.

Вярно е, че Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна не е толкова оптимистичен, колкото
неуниващият «Зе-командант».

Защо «Азов» да може да се предаде, но не и другите? Всеки иска да живее!

Точно по тази причина на главнокомандващия Залужни е била поставена задачата да спре
„затварянето на котела в Донбас“ по какъвто и да било начин.

Там са изпратени всички налични кадрови резерви, предимно от посока Харков.

Това означава, че резервисти, наскоро мобилизирани във Въоръжените сили на Украйна, ще
бъдат изпратени за пробив на руската граница в Белгородска област и контраатака на Херсон.

Спокойният и най-важното доста проспериращ живот в града, в сравнение с другите „незалежни“
населени места, просто вбесява приближените на комика.

От друга страна, главният медиен транслатор Арестович, за разлика от Подоляк, вече спря да
нарича с унизителни определения руските войници и премина на неутралната дума „руснаци“.

Изглежда, че дори по върховете на режима в Киев някои хора разбраха, че „решителната победа
на Украйна над Русия, при която Киев ще превземе Крим и Донбас, не е реалистична цел“.

Между другото, това е мнението и на The New York Times.

Зеленски каза, че последният етап на конфликта, който се очаква през лятото, ще бъде най-
трудният и кървав, след което ще бъде намерено дипломатическо решение.

Петя Паликрушева за News Front

Присъедини се към нашия Телеграм-канал!

военна операция зеленски Русия Украйна
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БЪЛГАРИЯ  БАЛКАНИТЕ ЕВРОПА НОВОРОССИЯ  РУСИЯ  САЩ СВЯТ СИРИЯ УКРАЙНА 

„В момента навлизаме във финалната фаза, въпросът е колко време ще отнеме.
Украйна трябва да освободи всички наши региони, включително Донецк и Луганск.
Украйна трябва да прогони всички тези «странни момчета».
Тази фаза, която ще се нарича фаза на контранастъпление, ще бъде достатъчно тежка
за нас. И, за съжаление, ще губим свои хора… Но така или иначе ще трябва да
преживеем тази кървава фаза на освобождение на нашите територии”, каза Подоляк.

❭❭

„Подоляк започна да подготвя обществото за това, че ще има опит за контраофанзива,
което се изисква от нашите западни партньори. Това означава десетократно
увеличение на загубите. Настъпващата армия винаги губи 2-3-6-10 пъти повече жива
сила от отбряняващата се. Месомелачката ще бъде още по-страшна“, чатят в хор във
Facebook активисти на социалните мрежи.

❭❭

Украинските генерали предупреждават, че загубата на Лисичанск и Северодонецк не
само ще „евакуира“ още няколко хиляди пленници, но също така лесно може да
предизвика ефекта на доминото.

❭❭

„В украинските групи се оплакват, че в нета няма информация за затворниците от
«Азовстал». Имаме информация, че военнослужещите са били настанени в лагер в
Еленовка, който бе наречен от заместник-кмета на Мариупол (бивш привърженик на
Киев) „лагер на смъртта“, но това не е така.
Избягалият чиновник, както винаги, се издъни, там има нормални условия (за плен).
Народният депутат Ковалев получи разрешение да види момчетата. Той разговаря с тях
и каза, че пленниците не се оплакват, хранят ги по 3 пъти, не ги бият“, съобщиха
нееднократно няколко канала в Telegram-канали на Незалежната.

❭❭

Ако въоръжените сили на Украйна не могат да стигнат до Крим, тогава „Зе-екипът“
планира да започне градски битки в руския Херсон, за да унищожи напълно града.❭❭

В нета правилно отбелязаха, че „Въпреки че Льоша е лъжец, той определено не е глупак
и е Майданчик не по убеждение, а по изчисление (по сметка, бел. ред.). Той знае точно
какво се случва.»

❭❭

https://t.me/NewsFrontBulgaria/3
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