Co se stane, až Putin pošle vojsko na Ukrajinu
(české titulky z rovnomenného ruského dokumentu)
https://www.youtube.com/watch?v=w3tXmbtdpo8

„Putine. Pošli vojska na Ukrajinu!“, tohle teď slyšíme hodně často. Co by to ale
znamenalo? Zatáhnout Rusko do válečného konfliktu.
Uvědomuješ si, že tuhle válku už nebudeš sledovat na monitoru, ale přímo na vlasní oči ..
když budeš sedět v zákopě?
Myslíš, že se to nestane? Tak to se hluboce pleteš!
Vyprovokovat Rusko, aby poslalo armádu na Ukrajinu, je totiž hlavní přáním USA!!
Prostě chtějí svést krach ukrajinské ekonommiky na Ruskou federaci!
Budeme realisté.
Ukrajinu nikdy nevezmou do EU a půjčky MMF nepomohou Ukrajině se postavit na nohy!
Jakmile na Ukrajinu půjde ruská armáda, tak Ukrajina ihned všechnu vinu za vše špatné
hodí na Rusko! „To Rusko zavinilo, že se neplatí penze a je krach hospodářství! To Rusko
může za to, že Ukrajina nejde do EU!“
Ano.., je možné poslechnout gaučového generála a gaučové bojovníky... ale jak to bude
vypadat!?
Pro svět to bude vypadat asi takto: Rusko napadlo svrchovaný stát! Bez rezoluce OSN!!
Vláda Ukrajiny nikoho neprosila! A ta vláda, která prosila, není nikým uznaná!
Pro světové společenství to bude prostě agrese!!! A proti agresorům západ vyburcuje
celej svět!!!
A když sami zavedeme bezletovou zonu nad jihivýchodem Ukrajiny? No tak potom USA a
NATO může zavést bezletovou zonu pro naše letadla a rakety!!
A co dělat, když nám sestřelí naše letadlo? Jak na to reagovat? Poslat kolony tanků až ke
kanálu La Manche?? Máme začít válku s celou EU? S USA? S Kanadou a Austrálií?
Ale vždyť právě na to USA čeká !!!
Amerika má obrovský dluh!!! Více než 17 trilionů dolarů!!!!
USA rychle potřebují velkou válku!
Pád burzy s cennýma papírama. Velké bankroty podniků. Krach držitelů cenných papírů...
to jsou triliony virtuálních peněz, které shoří!!! A pak se ekonomika USA bude zase zvedat
každou novou zakázkou!
Válka je šance USA, jak utéct od bankrotu!
Rusko takovou válku nepotřebuje. Zdržování konfliktu nás jen posiluje!!!
Ano. Na Donbase umírají lidé. Ale Rusko je před výběrem mezi špatným řešením a ještě
horším řešením!!!
Zemřou stovky lidí, anebo zemřou stovky tisíc lidí! Je to hrozný výběr, ale taková je prostě
reálná geopilitika!!.
Takže, až budeš zase křičet, že Putin zradil Jihovýchod, tak se zamysli, do čeho táhneš
Rusko!!
Nebuď hysterický. V geopolitice není místo pro emoce!!

