
 
 ھ��� وا��� �� ������ �� وا���ت؟ �� او�را�ن؛ ����ل

 
رود و �وزه �)وذ و ��&�رش ورای �رزھ�ی  �ر�ن �"ر��ت $��رال �#�ن �� "��ر �� ای �� از  �ده روز������و�ورک ����ز، 

�$�)�ای �� روز ���� �� ا�.�ی ھ��ت ��ر�ر�� ���"ر �رده �*�ت �� �داوم �� در او�را�ن ا�راز ��را�� �رده   آ�ر�+�*ت، در 
�� .� او�را�ن در ا�ن �� �� �4د *وال ���ن �3*2 دھد1واھد �� در ��ره اھداف ��/ � و از دو$ت ���دن 

support.html-war-ukraine-https://www.nytimes.com/2022/05/19/opinion/america 
 

����ی ھ�راھ� �1"� از ا$�ت *��*� و  اھ��ت ا�ن �(�$� �� P1وص از ا�ن ���ت ا*ت �� Qو����� ا�.�ی ھ��ت ��ر�ر�� 
ھ��ش در اطراف  ا���Pدی و ا���� � ا��Qت ���ده �� ا�ن �وا.S ا*ت. ا�ن �� رو*�� در ���وز 1ود �� او�را�ن �� رRم "+*ت

����اش در ��وب و "رق او�را�ن ھ���4ن ��  ھ�ی ���� ��ف و �� ھم ر��1ن و ��و�ق �ر�� ��دھد و 3س از  �#��م 1ود ادا
�وا�د �داوم    ھ� �� ھ�ی د��ری در ��ط(� دو���س و �1رج از آن ا*ت و ھ�� ا�ن �Xری �� *وی �1ش �Pرف ��ر�و3ل در ��ل *�ت

�ر �� در او�را�ن �ر ��زار Rذا�� و  ���� 1و��ن و 3رھز��� را ر�م �ز�د و ��ز ا�ن وا���ت �� ا&رات آ"+�ر�ر و �1رب
"ود ھ�� و ھ�� ا����Q در �دو�ن �(�$� ��و�ورک ����ز و آ��4 ��  ژی �#�ن و �ل ا���Pد د��� روز �� روز ��"�ر آ"+�ر ��ا�ر

���(�و�ت �م ��&�ر ��وده ���د �� "��\�ر"دن �3را��رھ�"  �� �$�)� .ا ��� ����ده ا*ت �ظ�ر �ردم او�را�ن ھم �� ا�د، ھر �4د �� 
 

ا�داز  4"م ھ�ی ����ت �� ھ� و ر�*/ وXو �� رھ�ری او�را�ن �رزھ� و ��دود�ت $ت ���دن ���د در X)تدر �(�$� آ�ده ا*ت �� دو
ا�ن در 1د�ت ���Sa و ��P$` آ�ر�+� ��*ت �� در ���� طو��Q و 3رھز��� در�Xر «Rرب از او�را�ن را �� ��ث ��ذارد: 

 «."ود
 

���(�$� �� ا�ن �+�� ا"�ره  Qرس ا*�د��ھ�ی اطb ��� ا�ر�+��� ا�ن �ود �� ��3م ا��Qت ���ده و  ل �����د�Xن �#�د��د �� در ��ه 
 �� طول 1واھد ا�����د، (4را ��) او�را�ن  ھ� و روس اش �� او�را��� ���دان�� ����ھ� ���د ا�ن ��"د �� �#م ��*ت �� �� �4 ز

د$�ل رو*�� ا*ت و ا��Qت ���ده ���د  ر ���وز ��در �#��ت آزادی 1واھد را ��ز1واھد ��$)ت. او�را�ن "��*�� ����ت در �را�
ھ�ی  ���دان 1ود را در ���و رھ�ری ��د �� �� وQد���ر 3و��ن �"�ن دھ�د �� ا�ن �3��ن ���ل و ��در �� �(�و�ت در �را�ر ��ه ط���

 .او ا*ت
 

��ھ�� ����� �� رو*�� "ود ��� اXر �/ �وا�د �\��ر ��د، ا�� در �#��ت ھ�وز �� �)S آ�ر�+� ��*ت �� وارد �/ ��  ا�ن ھدف �
��ت د"وار �و*ط او�را�ن ��"د. �"�1ص اھداف و ا*�را�ژی ا��Qت ���ده در ��P� د ا���ذ���P` از طر�ق �ذا�ره ا����Q ���ز

���ور�ت �\��ر �رده ا*ت ر*د �3را��ر ا�ن �� د"وار�ر "ده، ز�را �� �ظر �� «.ھ�ی 
 

��ن ھ�� "در 1د�ت ���Sa آ�ر�+� ��*ت �� وارد ���� ���م  ��ر �� رو*�� "ود، ھر �4د �� (�طS دھد �� �� ا� �(�$� ا�� ز�#�ر 
��ت ��.�ً درد���� را از *وی او�را�����P� `�P �� �����*طوف �� د���ذا�را��  ( ".ھ��� ط�ب ��د ا�ن ��

 
�و�*د �� اXر دو$ت ���دن  در �� او�را�ن، �� ھ��ت ��ر�ر�� ��و�ورک ����ز در ادا�� �� طرح *وا��Q در ��ره راھ�رد آ�ر�+�

�� ھ� �3*2 �دھد  �b �� ا���د ا���ت و ���P ��3دار در ارو�3 .ر�� �� �1واھد ")�ف �� ا�ن *وال �$�)�Xو��د  ز�د. �و�*�د�Xن 
�ردم آ�ر�+� را �� �وش آور �� ا�ن در*ت ا*ت �� ر�g و ���ت و آوار�X او�را��� ���*��ده ا*ت، و$� ھ� ا�*�*�ت و ھ

����د �ورم  ��h�*����ت ا�ن �ردم �رای ���� �� �*��ر دور�ر از �رزھ�ی آ�ر�+� در �ر��ن ا*ت ھ��"�� �1واھد �ود، و �
�"+�� �زر�Xر از �� او�را�ن �رای آ�ر�+��� �(�� �� ا&رات �� ���� �� ��زارھ�ی Rذا و ا�رژی د���  ھ� ھ*��د و ادا

�� .�ر 1واھد �رد را aزونXذارد ا����Q ا�ن �ورم  
 

��دھد �� �و��دن �ر ط�ل �3روزی و ��ز ا�ن �Pور �� او�را�ن �� ��/ و*�S آ�ر�+� و ارو�3  ��و�ورک ����ز ھ���4ن ھ"دار 
���3روزی �ظ��� «ھ��� 1طر��ک ھ*��د:  "ود رو*�� را �� �و���ت ��ل از ���وز �� او�را�ن  (ب �را�د، ا�دا��ت و aرض ��در 

را ا��� ��د و رو*�� را از �ر��� و �ل ��ط(� دو���س  (ب �را�د،  ٢٠١۴ای �� �و���ت *�ل  ر رو*�� �� Xو��او�را�ن �
��Xذاری ��&��� 3و��ن �رای ا���م ا�ن ���وز aرا�ر از آن ا*ت �� ��  ���د و *ر���� �Pوری �Rروا��� ا*ت. رو*�� �وی 

ای  �ل �رده ��"د ��ز ھم در "را�ط�  د�ده ��"د و ��"���� و �Rر�ر�a*�د�X  (ب �"��� ��د... رو*�� ھر 4(در ھم �� آ*�ب 
ھ�ی �زر�Xری را �� او�را�ن ����ل ��د، و ��ز �/ �درت �زرگ ا��� ا*ت �� د�+���وری  ����P و �Rر���ل  ھ*ت �� و�را��

��*���....» 
 

Vahik, [22 Mai 2022 um 23:12] 
�����و�*د �� �� ا�ن  ھ�ی *���ن �ظ��� و ��$� و اطb ��� آ�ر�+� در ����ت از او�را�ن �� Xذاری ��و�ورک ����ز �� ا"�ره �� *ر

ھ�ی ���و و آ�ر�+� و ���دا�ش  ھ�� در ��ه 4#�رم �� Qزم ا*ت �� دو$ت ���دن "�رای ز$�*+� و ��م او رو"ن ��د �� ����ت
�ذا�را��  �رزی دارد... ا�ن ��ث �و � 4ر1ش آ"+�ر در *��*ت در درا��aدن �� رو*�� �د و S.و�ھ�ی Rرب ا*ت و "��د 

 ���د �� ��د و "رط �ر ا*�س �رآوردی �� ����م دو$ت او�را�ن در ��ره اداP� �$د، و��را�ن در �را�ر رو*�� را �.��ف �او
�� او�را�ن �را�ش ���ل ���ل 1واھد �ود. رو��رو�� �� ا�ن وا��� از ا�+���ت 1ود ��"د و ��ز �3*�1 �� ا�ن *وال �� �� ��� و�را

 ".آ$ود ���"�د ھ�*ت �� �� د���ل �/ "�3روزی" �وھم ھ� "��د دردآورد ��"د... و$� ا�ن وظ�)� دو$ت ھ� و *وال وا���ت
 



��و �"(ت 1واھد �ود و ��م  ھ�ی ا���Pدی ز�ر a"�ر ھ�ی *�ل از ا�زوا و ��ر�م رو*�� �� *�ل«�و�*د :  ��و�ورک ����ز در ا��#� 
3و��ن ��  �وان �/ ��Pب در ��ر�2 ���� 1واھد ���د، (و$�) ا��ون �4$ش ا�ن ا*ت �� (آ�ر�+�) *ر1و"� را از ��ن ��رد، 

�ور�ت ��ر�ز��د. ����ت آ�ر�+� از او�را�ن آز�و�� �رای �����ه آن �"ور در ���*1ر را ��و�ف ��د و �ر ��ر�ف و �+��ل �
�*ت و �+م ا*ت و ���دن (�� �د��ق راھ�ردھ� در �� او�را�ن) aرPت و ��#دی دارد �� ��/ ��د �� �"1ص �#�ن در �رن �

 «."ود �� آن �����ه �4 1واھد �ود
 

 در ا�ن *وی ا����وس
 

و ��ل از ��ز�"*��� "ش  ٢٠١٣طر�a ا�ن �� در ا�ن *وی ا����وس ھم، د�روز ار�ش �aد، اa*ر ار"د ار�ش آ$��ن �� �� *�ل 
�ر�ل را ��  #ده دا"ت و ار"د bر آ���aو �1ر�� در د �������ر  *�ل ر��*ت �1ش *��*ت ا" �� �Pور او در ا�ن  ر�"��ر�ن 

�� ����P�ھ� �*�ت �� رو�د  ھ�ی ��و�ورک ����ز و ��را�� ای �رده و �(ر��� ھ��ن �رف رaت �� راد�و *را*ری آ$��ن 
 .��د �دان ��رد" را �طرح ��ا�داز �� و 1طر "�وھم �3روزی در � 4"م ��

��دھ�د؟  ھم �(�$� ھ��ت ��ر�ر�� ��و�ورک ����ز و ھم ����ل ار�ش �aد ������ �� وا���ت ھ*��د؟ ��#� �1"� از وا���ت را ��ز��ب 
Sا*ت؟ �� ��  ��ر وا� Q�� �#را�� آ�X ... 

-und-general-brigade-ex-vad-erich-https://www.deutschlandfunk.de/interview
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