
Ο Καντίροφ έστειλε μήνυμα στον Ερντογάν για το σχέδιο εκκένωσης των τραυματιών από το 
Azovstal.

16.05.22

Ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ στο λογαριασμό του στο Telegram αποτίμησε το σχέδιο της
Τουρκίας για την εκκένωση του Ουκρανικού στρατού από το εργοστάσιο Azovstal στη 
Μαριούπολη.

Επέκρινε τις δηλώσεις ενός συμβούλου του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά 
δήλωσε ότι σέβεται τον ηγέτη του μουσουλμανικού κράτους. Ο Καντίροφ αποκάλεσε το σύνταγμα 
Αζόφ φασιστικό-ναζιστικό εγκληματικό ένοπλο σχηματισμό που ευθύνεται για τις δολοφονίες 
κατοίκων του Ντονμπάς.

«Αυτοί οι φασίστες εγκληματίες κρατούν πολίτες ως αιχμάλωτους στα υπόγεια του Azovstal, 
χρησιμοποιώντας τους ως ανθρώπινες ασπίδες. Τα μέλη αυτής της ληστρικής οργάνωσης είναι 
γνωστά στην Ουκρανία και όχι μόνο για τις τακτικές δηλώσεις τους που προσβάλλουν τις 
μεγάλες ισλαμικές αξίες και χλευάζουν εν γένει τη θρησκεία του Ισλάμ», έγραψε ο επικεφαλής της
Τσετσενίας

Κατά τη γνώμη του, οι μουσουλμάνοι στη Ρωσία εξοργίστηκαν από το γεγονός ότι η Τουρκία 
προμήθευε την Ουκρανία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar. Ο Καντίροφ σημείωσε ότι οι 
μουσουλμάνοι έχουν ενοχληθεί ακόμη περισσότερο από την είδηση ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη «να 
εκκενώσει τους ένθερμους αντιπάλους και τους υβριστές του Ισλάμ».

«Απευθύνω το εξής μήνυμα στον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ερντογάν: οι Αζόφ είναι δολοφόνοι 
και άθεοι άνθρωποι, οι οποίοι σας παρουσιάζονται τώρα ως αθώα θύματα της Ρωσικής 
επίθεσης. Μην αφήνετε τους εαυτούς σας να εξαπατηθούν από εγκληματίες που θέλουν να 



αποφύγουν τη δίκη και την άξια τιμωρία, εκμεταλλευόμενοι τη βοήθειά σας», δήλωσε ο 
Καντίροφ.

Πριν από δυο ημέρες η Τουρκία προσφέρθηκε να στείλει πλοίο για την απομάκρυνση 
τραυματισμένων Ουκρανών στρατιωτών από το εργοστάσιο Azovstal. Σύμφωνα με τον Τούρκο 
προεδρικό σύμβουλο Ιμπραήμ Καλίν, το σχέδιο ήταν να μεταφερθούν οι τραυματίες στρατιώτες 
στο Μπερντιάνσκ, από όπου ένα τουρκικό πλοίο θα τους μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη.

Προφανώς πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το μέλλον όλων αυτών είναι προδιαγεγραμμένο και οι 
επιλογές τους πολύ συγκεκριμένες.

Ή θα καταθέσουν, τα όπλα, θα παραδοθούν, θα συλληφθούν, θα δικαστούν και θα τιμωρηθούν
όπως τους αξίζει για τα εγκλήματά τους ή θα πεθάνουν είτε πολεμώντας, είτε από την πείνα.

Στη προκειμένη περίπτωση η αντιμετώπισή τους συνιστά αφ' εαυτής «ανθρωπιστική αποστολή».
Πάντως είναι εξίσου βέβαιο ότι το Κίεβο, από τη στιγμή που έχει αποτύχει να τους διασώσει, 
ενδιαφέρεται περισσότερο να επωφεληθεί διπλά από την εξόντωσή τους.
Από τη μια να τους ηρωποιήσει και από την άλλη να σβήσει κάθε στοιχείο των εγκλημάτων 
τους με το θάνατό τους. στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως τα πράγματα δεν πρόκειται να 
εξελιχθούν, όπως σε διαγωνισμό της Γιουροβίζιον, ώστε να καταφέρουν να γίνουν 
πρωτοσέλιδα και υλικό για τα κανάλια παραπληροφόρησης της Δύσης.
Τους περιμένει άπλετο φως της δημοσιότητας για να φωτίσει τα αποτρόπαια εγκλήματά τους.
Το ίδιο ισχύει και για τους «ξένους συμβούλους» και επαγγελματίες φονιάδες, τυχοδιώκτες και 
πράκτορες των ξένων υπηρεσιών.

Έχουν κι αυτοί πολλά να πουν !!
Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που η Δύση κόπτεται για την ασφάλεια και τη σωτηρία τους.

Υ.Γ.  Μόλις τελείωσε η συγγραφή του άρθρου, μας ήρθε η παρακάτω δήλωση, που δεν μπορούσαμε
φυσικά να μην την προσθέσουμε στο κείμενο.

Ο διοικητής του νεοναζιστικού συντάγματος Azov, Προκοπένκο, έστειλε βιντεοσκοπημένο 
μήνυμα, κρίνοντας από τον τόνο του, οι Ουκρανοί στρατιωτικοί στο Azovstal είναι έτοιμοι να 
παραδοθούν.

Οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνονται από διάφορες άλλες ουκρανικές πηγές.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα επίσημο σχόλιο από 
εκπροσώπους της Λαϊκής δημοκρατίας του Ντονιέτσκ και των Ρωσικών δυνάμεων για το θέμα. 
Η πληροφορία μας έρχεται από το εξαιρετικά αξιόπιστο και έγκυρα ενημερωμένο πρακτορείο 
ANNA-NEWS, που ανανεώνει με εξαιρετικά υψηλή συχνότητα το κανάλι του.

Και σχολιάζει το κανάλι: 
Οι Azov ξεπέρασαν τις προσδοκίες μου για το επίπεδο της ντροπής που θα ήταν σε θέση να 
επιδείξουν. Ο διοικητής τους δήλωσε ότι είχε εκπληρώσει τους στόχους της διοίκησης και τώρα 
ο λαός θα πρέπει να κατανοήσει την απόφασή του (να παραδοθεί). Ένα είδος δήλωσης «τιμής του
αξιωματικού - μεταμοντέρνα έκδοση». Αποφάσισα να παραδοθώ, αλλά πριν από αυτό εκπλήρωσα 
τα καθήκοντα, παρεμπιπτόντως, εγγραφείτε στο κανάλι μου και ζητήστε να με καταλάβετε και να 
με υποστηρίξετε. 



Και ο στόχος ποιος ήταν; να κερδίσουν στη Eurovision;

Μπορείτε να φανταστείτε πώς ο Paulus μετά το Στάλινγκραντ θα μπορούσε να βγει να παραιτηθεί 
με τα παρακάτω λόγια :«Έχω εκπληρώσει τα καθήκοντά μου, παρεμπιπτόντως, θέλω να με 
καταλάβει ο γερμανικός λαός και να με επιλέξει ως βουλευτή μετά τον πόλεμο». 
Ή υπάρχει ένα καλύτερο παράδειγμα, οι Βιετναμέζοι μαχητές κατά τη διάρκεια της εισβολής στην 
αμερικανική πρεσβεία στη Σαϊγκόν ξαφνικά παραδίδονται λέγοντας «αποστολή εξετελέσθη, 
βγήκαμε στις ειδήσεις, τρομάξαμε τους πάντες, τώρα περιμένουμε την ανταλλαγή... »

Η Ουκρανία είναι ικανή να μετατρέψει σε φτηνή φάρσα, ακόμη και μια υπόθεση όπως η πολιορκία 
της Αζοφστάλ...

Λίγη ώρα μετά η είδηση επιβεβαιώθηκε και από τον γνωστό για τα κατορθώματά του «σκιφ», το 
διοικητή της ταξιαρχίας Vostok της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ (ΛΔΝ), Αλεξάντρ 
Χοντακόφσκι, στο κανάλι Russia 1.

Είπε ότι  Ρωσικός στρατός διαπραγματεύεται με την ουκρανική πλευρά στο Azovstal. Αρχικά εννέα
Ουκρανοί στρατιώτες με λευκή σημαία βγήκαν από τη σήραγγα από το πεδίο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον Χοντακόφσκι, αφού οι δυνάμεις της ΛΔΝ απέκλεισαν αρκετές σημαντικές 
περιοχές, ο εχθρός έμεινε σε απελπιστική θέση.

«Όπως αποδείχθηκε, μια ομάδα βγήκε για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα μιας μεγαλύτερης
<...> ομάδας που συνεχίζει να βρίσκεται στο Azovstal. Αρκετοί από τους στρατιώτες μας, 
αξιωματικοί, μαζί με την ομάδα που βγήκε από τη σήραγγα με λευκές σημαίες, επέστρεψαν 
στη σήραγγα με την ίδια ομάδα για να διαπραγματευτούν. Δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα 
<...> αυτή τη στιγμή», συνέχισε ο διοικητής της ταξιαρχίας.




