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Haber-Yorum
Amerika ve İngiltere Ukrayna’da Uzun Bir Savaşa Hazırlanıyor!
Haber:
İngiliz hükümeti, Başbakan Boris Johnson’ın ABD Başkanı Joe Biden ile
Ukrayna’ya askeri ve ekonomik yardımın hızlandırılmasının gerekliliğini görüştüğünü
duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’nın kısa ve uzun vadede silah ve
mühimmat ihtiyacını karşılamayı görüşmek üzere ABD'nin önde gelen en büyük sekiz
savunma şirketini ağırladı, toplantıya Raytheon, Lockheed Martin, Boeing ve Northrop
Grumman gibi silah devlerinin temsilcileriyle birlikte Savunma Bakan Yardımcısı
Kathleen Hicks sponsor olacak ve müzakereciler, bu ihtiyaçların karşılanması ve
Ukrayna’ya kendi stoklarından silah ve mühimmat tedarik eden ülkelerle olan
çalışmaların koordinasyonunu tartışacaklar.
Yorum:
Bu koordineli görüşmeler ve toplantılar, Amerika ve İngiltere’nin Ukrayna’daki
savaşı uzatmadaki gerçek niyetlerini ortaya koyuyor. Bu yüzden Rusya ve Ukrayna
arasındaki savaşı durdurmak için yapılan müzakereler, Amerikalıların ve İngilizlerin
Rusya’nın tükeneceği ve zayıflayacağı savaşı en uzun süre uzatma arzusu nedeniyle
başarısız olmuştur. Dolayısıyla bu da Rusya’yı uluslararası meselelerden uzak
tutmak, dünyanın önemli bir ülkesi olarak konumunu azaltmak ve Çin’i kontrol altına
almak amacıyla yalnız bırakmak için onu Ukrayna ve çevresinde oyalamak içindir.
Bu savaş aynı zamanda Avrupa Birliği’ni, özellikle de Fransa ve Almanya’yı
zayıflatmayı ve Avrupa’yı askeri ve siyasi olarak Amerika’ya kalıcı ve sıkı bir şekilde
bağlamayı amaçlamaktadır.
Belki de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna liderliğinin İstanbul
anlaşmalarından çekildiğini söylediği açıklamalar savaşın devam ettiğini
göstermektedir.
İngiltere Başbakanı’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret etmesi ve Ukrayna
Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’ye gemisavar füzeleri de dahil olmak üzere yeni
silahlar teklif etmesi de aynı amaca hizmet etmektedir.
Amerika ve İngiltere’nin Ukrayna’daki savaşı kendi çıkarlarına hizmet edecek
şekilde yönlendirmesi hiç şaşırtıcı değildir. Zira her ikisi de; uluslararası durumu
sürekli kontrol altında tutmak ve silah satışları için yeni pazarlar oluşturmak da dahil
olmak üzere birçok siyasi hedefe ulaşmak için savaşların fitilini ateşlemek ve halkları
fırınlarına atmak konusunda uzmanlaşmışlardır.
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