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  نسترن نصرتی: رستندهف

  ٢٠٢٢ سپتمبر ١٢
  

 زرو  ۵ زخمی در عرض ٨٠٠٠ کشته ۴٠٠٠: تلفات اوکراين 

 
  سرباز اوکراينی در پنج روز خبر داد۴٠٠٠ارتش روسيه از کشته شدن بيش از 

 خود گزارش داد که ارتش روسيه در حال ۀ روزانجلسۀژنرال ايگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسيه در

در نتيجه، بيش . ست خارکف اۀی با دقت باال به واحدھا و ذخاير ارتش اوکراين در منطقئی و توپخانه اکترانجام حمالت 

، Staroverovka تجھيزات نظامی سنگين در نزديکی شھرھایپايه  ٢٠ پرسنل ارتش اوکراين کشته و بيش از ٢٠٠از 

Chuguyev ،Volosskaya Balakleya ،Novaya Vodolaga و Klugino-Bashkirovka از کار افتادند.  

، Pristin ،Boldyrevka ،Sinikha ،Beloye   حمالت بيشتر روسيه در نزديکی روستاھایۀدر نتيج

Komarovka ،Gorokhovatka ،Kupyansk ،Senkovo و Podvasokoye ٢۵٠ خارکف، بيش از ۀدر منطق 

  . انداز منھدم شداکتر چندين ۀ زرھی و يک اسلح خودرو١٢نيروی اوکراينی کشته و ھمچنين 

 خودرو از جمله خودروھای زرھی را ١۵و  حریب تفنگدار ١٠٠کوناشنکوف ھمزمان گفت که ارتش اوکراين بيش از 

  .در نزديکی نيکواليف از دست داده است

بيش از .  سرباز اوکراينی در اين دو بخش از جبھه جان خود را از دست دادند۴٠٠٠مبر، بيش از  سپت١٠ تا ۶بين 

  . سرباز ديگر زخمی شدند٨٠٠٠
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 موتوری نيروھای مسلح اوکراين در خارج از کشور ۀاد پي٨ ھای اسکندر به تيپ اکترعالوه بر اين، ارتش روسيه با 

  .در ايستگاه راه آھن کراسنوآرميسک حمله کرد

 خرسون ۀی روسيه در نزديکی روستای ميروليوبوفکا در منطقئپرسنل ارتش اوکراين در حمالت ھواتن از  ۵٠بيش از 

  .کشته شدند

نبارھای مھمات ارتش اوکراين در حمالت بعدی  فرماندھی و اۀعالوه بر اين، چندين نقط: سخنگوی ارتش روسيه گفت

  .منھدم شد

اوکراينی را در نزديکی شھر اوگلدار  Mi-8 ی روسيه يک بالگردئکوناشنکوف ھمچنين اعالم کرد که پدافند ضد ھوا

  .در قلمرو جمھوری خلق دونتسک سرنگون کرد

  .نتسک منھدم شديکواليف و بر فراز جمھوری خلق دوچھار پھپاد بر فراز مناطق خرسون و ن

 خارکف رھگيری ۀمريکا در نزديکی روستای اودی در منطقا ضد رادار ھارم اکتر بالستيک توچکا يو و دو اکتردو 

  .شدند

 خرسون ۀ اولچا را در نزديکی شھر نوايا کاخوفکا در منطقاکتر ٩ ھايمارس و اکتر١٢ی روسيه ئتوپ ھای ضد ھوا

  .سرنگون کردند

 ١۵٣ ھواپيما، ٢٩٣ً مجموعا روریب ف٢۴سيه، تلفات اوکراين از زمان آغاز عمليات نظامی در  وزارت دفاع روۀبه گفت

 تانک و ساير خودروھای زرھی، ۴٨٨٣ی، ئی ضدھوااکتر مجتمع ٣٧۴ ھواپيمای بدون سرنشين، ١٩٣٣ھليکوپتر، 

 .باشد  تفنگ و خمپاره می٣٣٧٨ انداز چندگانه و اکتر ٨٣١

 

 


