Dit is de enige manier om de oorlog in de Oekraine te stoppen (video)
Donderdag, 12 februari 2015 14:52

Waar eigenlijk weinig tot geen aandacht aan wordt besteed, zijn de gevoelens van de doorsnee
bevolking in de Oekraïne.

De leiders van het land handelen in opdracht van Amerika om zo snel mogelijk controle te
krijgen over de gehele Oekraïne, inclusief het opstandige oostelijk gedeelte.

Zoals we eerder schreven houden de militaire planners op geen enkele manier rekening met
de bevolking. Dat is iets dat ze nu misschien gaat opbreken.
De onderstaande video geeft daar een prachtig voorbeeld van.
Het laat een beeld zien in de stad Zaporizhia, waar een officier van het Oekraïense leger aan
een verzameling burgers het Kiev propagandaverhaal probeert uit te leggen en waarom jonge
mannen verplicht in dienst moeten.
Totdat één van de vrouwen uit het publiek hem de microfoon afpakt en hem en de menigte
begint te vertellen hoe zij en de rest van de bevolking erover denken.
Dan blijkt dat de bevolking heel goed op de hoogte is van het feit dat ze een compleet rad voor
ogen wordt gedraaid door het regime in Kiev. Dat ze absoluut geen oorlog willen met hun
medelandgenoten of met Rusland.
Dat ze in harmonie willen leven met Rusland zoals ze altijd al gedaan hebben. Dat ze in vrede
hun tomaten willen verbouwen en die verkopen aan de Russen want de Amerikanen zullen ze
niet afnemen.
Ongeacht de akkoorden en overeenkomsten in Minsk (Merkel, Hollande, Poetin en Poroshenko
kwamen samen voor vredesoverleg aangaande de Oekraïne en er werd een akkoord bereikt )
zal het spel natuurlijk gewoon doorgaan. Behalve als de bevolking van de Oekraïne weigert om
nog langer mee te werken.
Darom is het eigenlijk een must om onderstaande video te bekijken want daar ligt de werkelijke
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hoop voor vrede. Mensen die weigeren om nog langer tegen elkaar te vechten.
Als de Engelse ondertiteling niet direct werk kan je deze onderaan de video handmatig
aanzetten.
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