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 اوکرایین  در جنگ مورد  در  چند نکته
 

 :اوکرایین بر روسیه حمله منظر پس و ها فاکت حوادث، انبوه از کوتاه برآیند
 
 
 بر پوتین حمله این .نماید کشی لشکر  دیگر کشور  حریم بر ندارد حق باشد، ای بهانه هر به ،کشوری هیچ  -۱  

 است  محکوم  ، باشد موجه دالیل  با که  لو و ،اوکرایین
 داد نشان افغانستان تجربه  .بود بزرگ اشتباه بنظرم اوکرایین خاک  در ثقیل جنگی وسایل و نظام پیاده دخولــ   ۲
 ارتش خروج ازای در شوروی اتحاد ؛میخواهد بزرگی بهای العبورصعب  مناطق از  لشکر این امن با  برگشت که

 امریکا  سپس   داد، ارمغان به  نظار شورای به را  افغانستان  دولتی قدرت ،تاشقرغان تنگی و  اولنگ دره از سرخ
 بخش واگذاری وعده بسته قرارداد طالبان تحریک با   ،تورخم از اش میکانیزه وسایل و نظامیان خروج برای یان

  .گرفتند نادیده را  تاریخ درس این روسیه کنونی رهبری  .نمودند آنها به را  دولتی قدرت عظیم
 
 کمرشکن هایتحریم و جهانیان عامه افکار با را  خود اروپا بطن در کالسیک جنگ این با روسیه رهبرانــ    ۳  

 .ساختند  روبرو ها واروپایی امریکا جانب از اقتصادی
 
 ناسیونالستها و هانازی رشد شان،  کشور به  وغرب شرق میان سرد جنگ ثقل مرکز جذب با اوکرایین رهبران ــ     ۴
 ضد ،جنگی ای روحیه با ها گروه این وتعلیم تربیه  برای آمریکایی مربیان جلب  ،انها  به دولتی مقامات واگذاری و

 آن مسبب  مشابه،  آمیز تحریک حرکات و ای هسته بمب ساختمان کار اعالم ،اوکرایین زبانان روسی  آزار ،روسی
 ،رهبران چنین .گردانند بار هالکت های سالح آزمایش  و  ،امریکا و روس زورآزمایی میدان را  خود کشور که شدند

 و ارزند نمی پشیزی به  ،افغانستان در یا باشند اوکرایین در کشانندمی خود کشور به  را هاقدرت  ابر جنگ که
 عمدتا ،مرگبار برخورد  درین ذینفع  ،بنیفیسار-۵ .اند خود کشور ویرانی و کشتار مسؤل خود شهروندان دربرابر
 دوهم لوله آغاز مانع امریکا  .نمود خواهد  ارسال  و فرستاده دوزخ    این به  را اسلحه هنگفت مقدار که است، امریکا

 حاصل موفقیت ،مینمود وارد نتیجه بی فشار  آلمان بر آن، بستن تالش در  ازسالیان که اروپا به روسیه ارزان  گاز
 از بیشتر بقیمت جنگی هواپیماهای خرید برای المان .نمود خواهد تحمیل اروپا بر را خود قیمتی مایع  گاز و نموده
 جنگ این میتوان .کردند فرمایش امریکا به هنگفتی بمبالغ را هوا دافع جدید های سیستم انگلستان و دالر ملیارد صد
 باهم دومردم و سابق شوروی اتحاد کشور دو ،سالو نژاد دو توانست بایدن  .نامید اقتصادی موفقیت ،امریکا برای را

 نظامی بزرگ درگیری   جال در افغانستان از بعد را روسیه پای و اندازد یکدیگر بجان  را بهم قریب خیلی و برادر
 از اقتصادی و نظامی استقالل   صداهای  و افکار که را اروپایی ای  اتحادیه   برخورد این تحریک با  بایدن .بکشاند
 ناتو چوکات در و ساخته ضعیف همچنان ،داشتند زبان بر را اروپایی ارتش ساختمان و داشتند  ناتو اتحاد و امریکا
 چه و قیمت چه  با شود دیده است،  مذاکرات جنگ هر آخر ،میگویند  .بخشید خواهد  استحکام  آنها بر را  خود اتوریته

 .یافت خواهند نجات دوزخ ازین جانب هردو خساراتی
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