
Гари Каспаров: „Украјинци не желе да живе у Вишијевској републици под Путиновим фашистичким режимом. Зато се паклено боре за себе, за Европу и слободни свет“
петак, 27 мај 2022 08:00

„Три месеца након Путиновог геноцидног тоталног рата против Украјине, Путинов
‘глобални спасилачки тим’ се поново окупља. Шефови држава, медији, стручњаци, сви
жељни очувања ужасног статуса кво и жртвовања хиљада украјинских живота и
називају то миром, навео је Гари Каспаров, руски опозиционар и бивши шаховски
велемајстор на свом Твитер налогу.

  

  
  

Путин жури да анектира још украјинске територије, издаје пасоше и валуту, убија и
депортује хиљаде и доводи Русе, као што већ осам година ради на окупираном Криму и
Донбасу

    

“Украјина крвари, без оружја које је тражила. Путин жури да анектира још украјинске
територије, издаје пасоше и валуту, убија и депортује хиљаде и доводи Русе, као што већ
осам година ради на окупираном Криму и Донбасу”.
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Профитери и помиритељи, који раде са или за Путина, попут Хенрија Кисинџера,
придружују се лажним “мировњацима“ у Француској и Италији да пошаљу још Украјинаца
у пакао руске окупације, десетине Бучана. Ко су они да говоре Украјинцима како да
живе и умиру?, запитао је Каспаров.

  

“Путин зна да ће оружје стићи тамо за мање од месец дана, тако да очајнички жели да
прогура причу о застоју, да постигне прекид ватре који неће поштовати. Под тим
покривачем он ће консолидовати територију, наставити анексију и ликвидирати сваки
отпор. Већ је то радио”.

  

Неки савезници споро испоручују оружје, плашећи се украјинске победе. Ако Украјина
оствари већи напредак у потискивању Русије, западни лидери би могли изгубити
жељени тренутак “мира за наше време“ и неће моћи да пожуре да се врате на руски гас
и нафту.
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Неки савезници споро испоручују оружје, плашећи се украјинске победе

    

Профитери и помиритељи, који раде са или за Путина, попут Хенрија Кисинџера,
придружују се лажним “мировњацима“ у Француској и Италији да пошаљу још Украјинаца
у пакао руске окупације

  

Украјини је потребно ваздушно покривање, док савезници упиру прстом и играју се
врелог кромпира коме су потребне које дозволе за обезбеђивање авиона и другог
оружја. Да ли желе да се покољ заврши, или га само прикрију, одложе још, гарантујући
да ће следећи пут бити горе?

  
  

Макрон се надао да ће Зеленски бити маршал Петен за Украјину, али се испоставило да
је више Де Гол

    

Макрон се надао да ће Зеленски бити маршал Петен за Украјину, али се испоставило да
је више Де Гол. Украјинци не желе да живе у Вишијевској републици под Путиновим
фашистичким режимом. Зато се паклено боре за своју нацију – и за Европу и слободни
свет.

  

Али Европа се не бори тако паклено за Украјину. “Унија“ није јединствена, не заступа
вредности свог оснивања. Рат за живот и слободу нема места за пријатељске договоре
са агресорским диктаторима.

  

За шта се при томе залажу Француска, Италија, Мађарска?

  

Престаните да размишљате о уступцима које Украјина може учинити. Плаћају страшну
цену у крви, а деценијама обнове су пред нама. Они плаћају године слабости и корупције
европских народа који су жељно пословали и дипломатски се опходили према њиховом
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освајачем.

  
  

Prevešću vam ovo da biste videli kakav podlac i nečovek je hazar Zelensky (spema novu false
flag operaciju):
  Z:Ako pucate, pucajte noću, tako da nemaju sumnje kao u Buči.
  Oficir:Šta ako nas vide, kakav je plan ?
  Z:Nama je to svejdeno (za to će se već pobrinuti zapadni mediji). https://t.co/Hh8HJtwVOq

  — toni baranek (@tonibaranek) May 24, 2022   
  

Путинов спасилачки тим се не стиди ни после ужаса Мариупоља и Буче

    

Путинов спасилачки тим се не стиди ни после ужаса Мариупоља и Буче. Уредници и
даље позивају на скретање са рампи и договоре са ратним злочинцем. Кад би само ови
миритељи, здрави и добро ухрањени, имали десетину храбрости коју Украјинци имају.

  

Путиново настојање да се постигне договор је знак да се настави притисак, да се
уништи његова инвазијска војска и да он и његова мафија банкротирају.

  
  

Three months into Putin's genocidal total war on Ukraine, Putin's Global Rescue Team is
assembling again. Heads of state, media, pundits, all the usual suspects eager to preserve a
horrific status quo & sacrifice thousands of Ukrainian lives, and call it peace. 1/13

  — Garry Kasparov (@Kasparov63) May 26, 2022   
  

Путиново настојање да се постигне договор је знак да се настави притисак, да се
уништи његова инвазијска војска и да он и његова мафија банкротирају

    

Од америчког руководства се тражи да настави да окреће финансијске шрафове, да им
покаже да се ствари неће побољшати док Украјина не буде цела и слободна.
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Престаните да размишљате о уступцима које Украјина може учинити. Плаћају страшну
цену у крви, а деценијама обнове су пред нама. Они плаћају године слабости и корупције
европских народа који су жељно пословали и дипломатски се опходили према њиховом
освајачем.

  

Украјини је потребно свако оружје које траже без оклевања. Слободни свет је срећан
што има храбру и вешту украјинску војску на првој линији рата који никада нису желели,
рата за који је Запад покушавао да се претвара да не постоји. Они нису пуномоћник, они
су партнер.

  

Банкротирани Путин и његов режим. Дајте Украјини оно што је потребно да победи. Нек
се стиди свако ко би Путина спасио од последица његовог убилачког рата. Украјина
мора да бира, и докле год они бирају да се боре ми се морамо борити са њима. Слава
Украјини.

  

(Данас)
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