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ROSYJSCY ŻOŁNIERZE PRZY GRANICY Z UKRAINĄ.
NAJWIĘCEJ OD 2014 ROKU [KOMENTARZ]
Stany Zjednoczone są coraz bardziej zaniepokojone rosyjskimi oddziałami grupującymi się w pobliżu
granicy z Ukrainą - poinformowała w czwartek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Waszyngton
omawia sytuację w regionie ze swoimi sojusznikami. Niezależni eksperci potwierdzają obecność setek
pojazdów wojskowych, w tym czołgów i artylerii, transportowanych z głębi Rosji.
"Rosja ma obecnie najwięcej żołnierzy na granicy z Ukrainą od 2014 roku" - odnotowała na konferencji
prasowej Psaki. Dodała, że Stany Zjednoczone są "coraz bardziej zaniepokojone" ostatnimi działaniami
Rosji na tym obszarze. Rzeczniczka Białego Domu podkreśliła, że Stany Zjednoczone omawiają rozwój
sytuacji w regionie ze swoimi sojusznikami w NATO.
Na początku kwietnia prezydent USA Joe Biden rozmawiał telefonicznie z ukraińskim przywódcą
Wołodymyrem Zełenskim, zapewniając go o "niezachwianym wsparciu" USA dla suwerenności i
terytorialnej integralności Ukrainy.
Czytaj też: Rosja sprawdza gotowość wojsk. W całym kraju
W Donbasie, gdzie w lipcu 2020 roku weszło w życie zawieszenie broni, obserwowana jest eskalacja
konﬂiktu. Według Amerykanów, ale i strony ukraińskiej Rosja zwiększa liczebność swych wojsk przy
granicy z Ukrainą.
KOMENTARZ:
Informacje o wzroście liczebności wojsk w pobliżu granic Ukrainy potwierdzają obserwatorzy i
niezależni eksperci, którzy na podstawie nagrań i zdjęć publikowanych w internecie identyﬁkują
miejsca przemieszczania się rosyjskich jednostek.

A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine,
@CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations
indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. : @Maxar
https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q
— Christiaan Triebert (@trbrtc) April 8, 2021
Jednym z tego typu najnowszych przykładów były liczne transporty m. in. czołgów T-72B3, bojowych
wozów piechoty BMP-2 i wyrzutni pocisków termobarycznych TOS-1A które pojawiły się w rejonie

Woroneża. Sprzęt widoczny na zdjęciach pochodzi z jednostek należących do Centralnego Okręgu
Wojskowego i traﬁł do stworzonych doraźnie składów oraz obozów wojskowych.
Czytaj też: Szef polskiego MSZ z "nadzwyczają i pilną" wizytą na Ukrainie
Jeden z ekspertów grupy Belingcat i dziennikarz New York Times potwierdził te informacje, publikując
wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne komercyjnego operatora Maxar, przedstawiające
setki pojazdów i sprzęt wojskowy w obozie polowym w pobliżu Woroneża, około 250 km od granicy z
Ukrainą. Na zdjęciach satelitarnych widać ponad 400 różnego typu pojazdów wojskowych, tylko w
jednym z wielu miejsc ich koncentracji.
Potężny strumień sprzętu, wojska, paliwa i amunicji płynie od kilku tygodni zarówno na terytoria przy
wschodniej granicy Ukrainy jak też na terytoria kontrolowane przez tzw. separatystów oraz Krym.
Rośnie również liczba incydentów i oﬁar ostrzału w streﬁe rozgraniczenia. W czwartek 8 kwietnia było
to 15 naruszeń zawieszenia broni, w wyniku czego zginął jeden ukraiński żołnierz.
Komunikaty przekazywane przez stronę amerykańską, jak i doniesienia o koncentracji wojsk
potwierdzane przez obserwatorów świadczą o tym, że Rosja przygotowuje się do potencjalnego
zaangażowania wojskowego na terenie Ukrainy. Nie oznacza to rychłego wybuchu konﬂiktu, jednak
Moskwa najwyraźniej dąży do zbudowania zdolności oddziaływania na terytorium wschodniej Ukrainy,
czy to przez wprowadzenie "sił pokojowych", czy też przez samo zastraszanie i możliwą do spełnienia
groźbę interwencji. O zmniejszenie liczebności wojsk w pobliżu Ukrainy do Władimira Putina apelowała
kanclerz Angela Merkel.
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