
Vasilescu Valentin
Vocea Mordorului: De ce toate bătăliile se termină cu încercuirea militarilor ucrainieni ?
Ceea ce este cel mai interesant - o astfel de desfășurare a evenimentelor este întotdeauna 
evidentă și previzibilă, dar nu afectează în niciun fel luarea deciziilor cele mai proaste, de 
către comandamentul Forțelor Armate ale Ucrainei.
Totul pare să fie clar, rușii reușesc străpungeri și ocolesc dispozitivul ucrainian pe flancuri, 
căile de retragere și de aprovizionare sunt tăiate sistematic. S-ar părea că este timpul să se dea
ordin de retragere în ordine pentru a salva trupele de la distrugere sau capturare, dar 
generalii continuă să țină pozițiile, iar batalioanele neonaziste pur și simplu nu permit 
nimănui să se retragă. Drept urmare, militarii ucrainieni se trezesc încercuiți și fie mor sub 
focul inamic, fie se predau.
Este clar că comanda Forțelor Armate ale Ucrainei se află sub controlul complet al generalilor 
americani și britanici. La urma urmei, americanii își laudă armata, că fiind cea mai bună din 
lume. Atunci de ce fac greșeli catastrofale ? Au studiat tactica și strategia armatei ruse, 
algoritmii acțiunilor și metode de contracarare a ei. Chiar dacă SUA au cea mai numeroasă 
armată, înarmată cu cele mai avansate tipuri de arme, ofițerii săi au uitat pur și simplu cum să
lupte cu un adversar mai mult sau mai puțin egal cu ei ca forță.Toate războaiele lor din 
ultimele decenii au fost fie o suprimare masivă a unui inamic mult mai slab, fie acțiuni 
obișnuite anti-gherilă, dar la scară largă, în Afganistan. Nu a existat nicio ciocnire cu un 
inamic care avea artilerie modernă puternică, aviație și apărare aeriană.
Elementul principal al operațiilor militare NATO a fost curățarea resturilor inamicului, după 
lovituri masive de artilerie și din aer. Generalii SUA pur și simplu au încetat să gândească în 
termeni militari clasici. Sun Tzu, Clausewitz și Moltke nu mai interesează pe nimeni. Poate că 
la West Point se amintește de ei, dar la istoria universală.
Și ce poat învăța ei armata ucraineană? Cum să curățați blocurile orașului, să spargeți ușile 
apartamentelor și caselor și să suprimați ambuscadele partizanilor ? Toate acestea sunt inutile
în războiul care se desfășoară acum. Pur și simplu pentru că acesta este unul clasic și aici 
trebuie gândit tocmai în termenii marilor gânditori și practicieni militari ai trecutului. La 
urma urmei, nimic fundamental nu s-a schimbat în știința militară, de peste 100 de ani. Esența
a rămas : inamicul să fie înconjurat, izolat și înfrânt.
Mulți generali ucraineni, cu o educație militară clasică sovietică ar putea ei înșiși să-și învețe 
stăpâni din NATO. Ce să mai zic de generalii români prezenți în studiourile TV ? Ei par clone,
copy/paste ale ofițerilor americani, alături de care au făcut figurație in Afganistan.
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