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Нині вже очевидно, що рубікон для РФ перейдено й розпочався її
шлях до остаточної поразки в Україні. ЗСУ та українська дипломатія
творять дива міці та інтелекту.
Після надважких і не завжди вдалих двох днів тотальної війни, коли
деякі міста і терени були втрачені українцями, певний президент (не на
часі згадувати його прізвище) вже уклав би черговий "Мінськ" і оголосив
би його фантастичною перемогою свого мирного плану, проте цього не
сталося, позаяк він вже назавжди в минулому! Адже левами не можуть
керувати віслюки! Як, сподіваюся, назавжди у минулому залишиться й ця
потворна державно-політична система, що була створена (в тому числі і
за його участі) в Україні за останніх 30 років.
Проте стійкість і героїзм ЗСУ не тільки переломили становище,
зупинили ворога і вже відкидують його назад – у пекло, а й надали нашій
дипломатії козирі у складній геополітичній партії, в якій Кремль та його
посіпаки грають крапленими картами.
Зрештою ми отримали новітнє озброєння, без якого такий відпір
був би не можливий, ми досягли єдності і прозріння світу, ми домоглися

не так званих потужних санкцій вільного світу, а справді пекельних
покарань для рашистської Маскви, одним з кластерів яких є, власне, й
відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT тощо.
Тож в останню путь Москву відправлятиме Київ!
Усвідомлює це й В.Путін. А це означає, що скажений пес з
шаленством спробує здійснити останній і відчайдушній кидок! І йому
буде вибито зуби!
Але... Але залишається питання, зазираючи у завтра: а що далі?
А далі – ніяких перемовин, окрім вимоги капітуляції Кремля щодо
деокупації окупованих ним територій (і не лише України);
а далі – безкомпромісовий шлях на повалення режиму Путіна та
його пуделя Лукашенка й передачу цих світових злочинців до
міжнародного суду у Гаазі;
а далі – приєднання до соборної України її історичноетнографічних територій;
а далі – розчленування колишньої Російської Федерації на
національні та територіальні суверенні держави під міжнародним
наглядом спеціальної міждержавної коаліції на чолі з Україною;
а далі – нарешті повносяжні, багатовекторні й глибинні
перетворення у нашій державі та усвідомлення, що жити так, як ми жили
раніше – самогубство!
Інакше – війна і геноцид знов повернуться з новою силою і
ненавистю на нашу Землю з єдиною метою: знищення не лише держави
Україна, а й самого Українського Народу!
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