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 سرنوشت ساز ترین روز ها براي پوتین
 …این جنگ اوكرایین و روسیه نیست بلكه

 روز  هٔ مسل
 

  ! خواننده گان گرامي
 من چرا در مورد جنگ اوكرایین كه مینوسم اضافه تر از تصاویر رهبران غرب در مقابل پوتین استفاده میكنم ؟ 

 

 
 

  ! چون گسترده گي وزنه جنگ در مقابل پوتین از جانب ناتو و امریكا دهن باز كرده
 چون غرش هیوالي وحشت جنگ فرسایشي اسمان زیبا سرزمین زیباي اوكرایین را بلعیده 

رانجام سرشت خونبار جنگ و تباهي بدست یك عروسك و گدي افسانوي كه توسط ناتو و امریكا رقصانیده و س
میشود ، ملت ها را در كام نیستي فروبرده وتلخكامي تقدیر انسان هاي دو سرزمین را در ابر سیاه نا باوري ها 

  .غرق كرده
و طاغوتي شانرا تنها در بستر بنیاد گرایي مذهبي و حاال امریكا و غرب مانند دهه هشتاد ، تخم مرغ ها شیطاني 

ادبیات تازه را در پرتو دیموكراسي تقلبي و  استفاده كارت اسالم و جنگ مذهب نه میگزارند ، بلكه فرایند و چرخه
 ملیتاریزه كردن اروپا شرقي بجان میخرند 

هاي  نیرنگهاي نا اگاه را در جال یا زیر نام ناتو و گسترش ساختار سیاسي و نظامي ، كه ملت ها و انسان 
  .ستراتیژیک دفن طوفان سیاسي و اقتصادي میكنند ابزاري و

 امریكا وناتو تا كجا انكشاف تاكتیكي خواهد داشت ، و تا كجا جنگ را تداوم خواهد داد 
 .اشیده گي سیاسياما به قیمت بربادي مردم اوكرایین و پاره ساختن اروپا از پس منظر اقتصادي و النه هاي از هم پ

امروز مرحله سرنوشت ساز جنگ ، در اوكرایین دهن باز كرده ، و مرحله كه بازتاب دهنده قوت رزمایشي روسیه 
  .را در مقابل ناتو و امریكا و سنگیني برگه هاي بازدارنده گي ستراتیژیك جنگ را به ازمون میطلبد

 چرا ؟  اغاز میكردامروز پوتین نقطه اغازین تهاجم دندانه ماشین جنگ را كه اغاز كرد ، باید از اول 
جدي و شكل دهي مقاومت  لنجبخاطریكه هر تهاجمي كه در داخل حمایت مردمي و پایگاه دروني نداشته باشد با چ

گي و تاریخي با روسها ، این سنگ گري روبر میشود ، اما شرق اوكرایین با سنتي بودنش و پیوند هاي فرهن
 مقاومت ها را در هم میشكست ، اگر پوتین از اول كار ، تمركز هجومي اش متمركز به شرق اوكرایین میبود 
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  2014و یا به عباره دیگر. همان طوریكه قبأل گفتم ، بعد از اشغال كریمیا در سال 
جنوب گسترش میداد ، در انصورت كمر مقاومت ها با توجه با موفقیت پر جهش عملیات را از شرق، به غرب و 

در ان زمان شكسته میشد ، چون شمشیر ارتش روسیه دست اورد هاي قابل توجه داشت ، و غرب اوكرایین مورال 
 .باخته بوده اند

 اشاره میخواهم بكنم ان اینكه هیچ قدرت بیروني تا زمانیكه در داخل ان كشوري كه تعرض میكند ، تا نیروي محلي
براي استقامت محاربوي همكاري تشریك مساعي نكند به اهداف شتراتیژیك نزدیك نه میشود ،،،،، درست در 

تاج بیگ دركابل به منظور درهم شكستن رژیم طاغوتي حفیظ تپهٔ زمانیكه در عملیات نظامي بنام طوفان در قصر 
شناسایي و همكاري نه میكرده اند با قطعه  امین در شش جدي ، اگر تشیكالت نظامي جنا  پرچم نقاط حساس را هللا

 .، بعید بنظر میرسید كه شوروي ها هسته مقاومت گارد امین را منهدم كنندسيخاص كوماندو رو
و در مورد دیگر اگر در تهاجم ناتو و امریكایي ها نیروي هاي دوستم از منطقه قلعه زال یا دشت شادیان عملیات 

  .غاز نه میكرد ، تهاجم ناتو امریكا به كابل نا ممكن و دشوار میشدآ را در جهت پاك سازي از وجود طالب
ولي حال تجارب و عرصه بر اوكرایین ها  .بنابرین اشتباهات در مرحله اول عملیات ارتش روسیه چشم گیر بود

تنگ تر میشود ، چون بن بست در جنگ و نبود یك سترتیژي كامل در جنگ متعارف ، پرده هاي مقاومت را 
نند میسازد ، عقب نیشني ارتش روسیه از غرب اوكرایین بخصوص از كیف و لوفوف به این معني نیست كه شك

شكست سترتیژیك نظامیان روسیه را بنمایش بگزارد. بلكه ارایش قوا ، و پرداختن به معیار هاي محاربوي و 
  ! خوب در عرصه دیپلوماتیكاوپراتیفي یك ارتش است در كوتاه مدت 

 .انسته اتحاد بي سابقه را میان هند و چین دو رقیب ستراتیژیك در مقابل غرب بوجود اوردپوتین تو
هاي روسیه پر رنگ تر میشود و همبستگي و حمایت ها از  سرحداتدوم محبوبیت پوتین در داخل و خارج 

دوكتورین نظامي پوتین و عقب زدن ناتو از اروپا شرق میان هوا خواهان پوتین برجسته میگردد ، چنانچه در 
 فرانكفورت برلین ، بلگراد، شاهد تظاهرات مردم بودیم 

همت زده گي و شهامت سیاست فرانسوي ها، درهم ینده انتخابات به نفع مارین لوپن رقم بخورد ، آاگر در هفته 
زدن تحریم هاي زننده بر ضد روسیه شگوفایي برگه موفقیت را ، بر پوتین به همراه خواهد داشت ، اما هنوز زود 

 .أست كه به این مسله باور داشت
ي در تفكرات صف امروز دنیا در مورد زلنسكي و حا میانشان بي باور شده اند ، و هم چنان شكاف عمیق ساختار

ارایي در مقابل پوتین و ادامه هسته هاي مقاومت در جبهه جنگ اوكرایین دیده میشود ، بایدن دیوانه وار به ارسال 
، چون بایدن از پوتین نفرت بخاطر این ندارد كه روسیه به اوكرایین مي پردازدتسلحیات نظامي و جنگ تبلیغاتي 

 (بشمول پسر جو بایدن ،)هنیتر بایدنحمله كرده ، بلكه تیم فاسد كاخ سفید 
یك  2014و نانسي پلوسي و حتي جان میكن سناتور سابق مجلس سنا ، بعد از تسخیر كریمیا توسط روسیه در سال 

هسته دسیسه و شبكه سیاه، را كه مشتمل از نیو فاشیستي ها ملي گرا ، در كیف شكل داده اند كه در ساختار نظامي 
مه تخریب ثبات سیاسي ونظامي روسیه را در خود مي پروراند ، و حتي میلیار ها دالر به و سیاسي اوكرایین برنا

مدیریت پسر بایدن در این شبكه بطور سازمان یافته شكل گرفته بود ، اینكه بایدن سالخورده، چرا از پوتین خوشش 
ساختن دارایي هاي پسر جو نه میاید ، در چار چوب بر هم زدن پول شویي هاي فاسد تیم كاخ سفید ، و مسدود 

 بایدن أست كه توسط پوتین ضبط شد 
 

  !در عرصه نظامي
پوتین در صورت پیوستن سویدن وفندالند ، اریش قوا را تا سرحد موشك هاي هستوي و با قابلیت باال تهاجمي از 

 .كه در جنگ اوكرایین بكار برده نشده ، سامان خواهد داد 500جمله موشك هاي سرمند و اس 
و حتي در صورت لجاجت غرب و ناتو. ممكن از ابزار سوق دادن پایگاه نظامي در كوبا و برازیل و، وننز یال به 

  1962كوبا در سال  راکتیتوافق خواهد رسید ، درست مانند بحران 
مدت  پوتین حتي اگر در جبهه شرق به اهداف نرسد ، از لحاظ كلي تمام زیر ساخت هاي نظامي اوكرایین را در این

بكلي منهدم ساخته ، و اوكرایین بر سالها نخواهد توانست كه با معیار هاي توانمندي سالم جنگي در منطقه عرض 
 اندام نماید 

، چون هسته هاي مقاومت ر ساختار سیاسي كیف دیده میشود ، واحتمال كودتاه داوكرایین ممكن تجزیه شود وحتي 
 روز بروز كم رنگ میشود 
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