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  ٢٠٢٢سپتمبر  ٢٤
  

 کدونتس مھوری خلقج قريب الوقوع اوکراين به ۀحمل 

 
 د اوکراين به جمھوری خلق دونتسک ممکن است قريب الوقوع باشۀحمل

که کی يف شروع به جمع آوری نيرو در آنجا کرد، حمله  نيروھای اوکراينی ممکن است در آينده ای نزديک پس از اين

» بسيار دشوار« رئيس جمھوری خلق دونتسک وضعيت ۀبه گفت. ای را در شمال جمھوری خلق دونتسک آغاز کنند

  .است

ی منتشر شده در تلگرام، وضعيت شمال را ئويديودر يک پيام ، (DPR) دنيس پوشيلين، رئيس جمھوری خلق دونتسک

  .توصيف کرد» بسيار دشوار«

ًعالئم ھشداردھنده وجود دارد، دشمن نيروھای کامال آماده ای را متمرکز کرده است و ممکن است در «: پوشيلين گفت

وسيه و نيروھای مسلح او به ھمه اطمينان داد که جمھوری خلق ر.  نزديک تالش کنند تا به ضد حمله دست بزندۀآيند

 .و تحوالت در خط مقدم به دقت رصد می شود» ھمه کاری را که ممکن است انجام خواھند داد«روسيه 

ی نيروھای اوکراينی به اين شھر شش کشته و ھفت ئصبح پنجشنبه، مقامات دونتسک گزارش دادند که حمالت توپخانه 

  .ھستنددو نوجوان در ميان کشته شدگان . زخمی برجای گذاشت

ًنيروھای اوکراينی اخيرا تا مرز دونتسک پيشروی کرده اند، شھرھای باالکليا و ايزيوم را تصرف کرده و کراسنی 

سرگئی شويگو، وزير دفاع روسيه روز چھارشنبه گفت که ستاد کل نيروھای روسيه تصميم . ليمان را تھديد می کنند

  .ارج کند تا اثربخشی نيروھای روسی در دونباس افزايش يابدگرفته است تا نيروھای روسی را از منطقه خارکف خ
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 خرسون بين نيکواليف و کريووی روگ ۀھای ارتش اوکراين برای پيشروی در جبھ شويگو ھمچنين گفت که تمام تالش

  برایً شويگو، کيف عمليات خود را صرفاۀبه گفت. ھمراه بوده است» ھای قابل توجه برای طرف اوکراينی خسارت«با 

  .ايجاد اين توھم در ميان حاميان غربی آغاز کرد که ارتش اوکراين قادر به انجام يک حمله است

. در درگيری با روسيه اعالم کرده اند» عطف نقطه«ًدر ھمين حال، دولت اوکراين و حاميانش قبال پيشروی اخير را 

ی از مناطق زاپوروژيه و خرسون را که در ئرئيس جمھور والديمير زلنسکی قول داده است که تمام دونباس و بخش ھا

 به اتحاد ٢٠١۴و ھمچنين کريمه که مردم آن در سال  –ل نيروھای روسيه و متحدان آن ھستند وحال حاضر تحت کنتر

  .کند» آزادسازی«ی دادند، أمجدد با روسيه ر

شد و انتظار می رود تا ھمه پرسی پيوستن به فدراسيون روسيه امروز در جمھوری خلق دونتسک و لوگانسک آغاز 

، کرملين جمھوری ھای دونباس را به عنوان کشورھای مستقل به رسميت ٢٠٢٢ روریبدر ف. مبر به پايان برسد سپت٢٧

به » رفراندم ھای ساختگی«ًھمانطور که انتظار می رفت، کشورھای غربی ناتو قبال اعالم کرده اند که اين . شناخت

شولز صدراعظم نيز در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل بر اين اوالف . رسميت شناخته نخواھد شد

 .کيد کردأموضوع ت

 

 


