Alvorlig utvikling: Denne meldingen for å informere om den siste utviklingen i krigen i
Ukraina. Etter at taktisk-ballistiske raketter brukes mot Donetsk fra Kiev-juntaen erklærer
Satjartsjenko at våpenhvilen faktisk er over. (Ifølge andre kilder skal erklæringen i seg selv
være en desinformasjon. Men jag har funnet det igjen, der det nevnes kort).
Strelkov har gått ut med en offisiell advarsel om at det utfra informasjonene han har, er slik at
Kiev konsentrerer troppene sine for et angrep. Planen å gjennomføre et raskt og heftig angrep
på Donetsk og den russiske grensen for å umuliggjøre enhver form for ny-russisk stat, for så å
forhandle utfra styrke.
Det er riktig at Strelkov er kjent for å overdrive farene for å minimere dem, men nå er det
tydelige tegn på at denne analysen deles av det russiske militæret deles, og dette er de mest
alvorlige tegnene. Russiske kilder, deriblant bloggen Colonel Cassad, forteller at de militære
tilførselslinjene nå er i full sving og sørger for større leveranser.
Mens jeg gleder meg over at Donbass-motstanden får nødvendig utstyr og spesialister, viser
denne fulle krigsforberedelsen også at russisk e-tjeneste er overbevist om at et sannsynlig og
meget raskt angrep.
Jeg følger intensivt med på det som skjer i junta-Ukraina og kan bare si at regimets svakheter
sees overalt. Om Porosjenko og hans ledere i Washington virkelig tror at angrep kan lykkes,
noe jeg betviler, eller om de virkelig vil tvinge fram en direkte russisk intervensjon, noe jeg
anser som temmelig uunngåelig, er enest mulighet for å redde Porosjenko-regimet, som nå
befinner seg i fritt fall, starten på en større krig.
Det er mulig Strelkovs direkte advarsel og gjenåpning av våpenleveransene vil overbevise
Kiev om at Russland er klar til å intervenere og at russerne ikke tillate seier for Kiev-juntaen.
Det som bekymrer er at Porosjenko-regimet og CIA-patronene kan avgjøre at til og med et
nederlag som følge av russisk innsats er å foretrekke i forhold til dødsspiralen vi nå ser: En
krig kan ikke bare redde regimet, men endelig realisere en anglo-sionistisk drøm.
Putin vil gjøre sitt beste for å unngå å gå i den fellen, og det betyr at Russland må gi massiv
hjelp i det skjulte for å gi Ny-Russland hjelpen som trengs. Når det gjelder nyrusserne må de
være sterke nok til å stanse den første offensiven. Klarer de det, vil offensiven dø ut.
Men Strelkov har rett. Om Kiev klarer å bryte gjennom linjene, må Russland gripe inn. Det er
en ekstremt farlig situasjon.
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