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Lavrov o vztazích se Západem

Z nedávných prohlášení Lavrova o současných vztazích mezi Ruskou federací a Západem:

1. Rusko musí přestat být jakýmkoli způsobem závislé na dodávkách čehokoli ze Západu pro kritická
průmyslová odvětví.

2. Pokud Západ bude chtít něco nabídnout ve smyslu obnovení vztahů s Ruskem, pak budeme vážně
zvažovat, zda to potřebujeme, nebo ne.

3. Západní země se podepsaly pod to, že nemohou a neumí žít tak, jak je psáno v Chartě OSN.

4. Ruská federace se bude spoléhat pouze na sebe a na ty země, které prokázaly svou spolehlivost a
netančí na melodii někoho jiného.

5. Západ bude nucen přiznat, že nelze neustále beztrestně útočit na životní zájmy Ruska.

6. Ekonomické vazby Ruska s Čínou nyní porostou ještě rychleji, protože Západ zaujímá pozici
diktátora.

7. Rada OSN pro lidská práva se zdiskreditovala dlouho předtím, než začala současná situace kolem
Ukrajiny.

… Vše v rámci ideologického formování rozchodu se Západem v současné historické etapě.

Pro Pokec přeložila Janinna.

https://bit.ly/3wCh59S
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Ohodnotit příspěvek :

Tady není co dodat, naprostý souhlas! To je ten lék, jak na západní vypatlace!
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PENNYS   24. 5. 2022 06:31

Ohodnotit příspěvek :

Tak tomu říkám „PÁN VELVYSLANEC“ KLOBOUK SMEKÁM PANE LAVROVE.

TENTO ČLÁNEK PLNĚ VYSTIHUJE TO CO, UŽ ROSSIJA MĚLA UDĚLAT OD NÁSTUPU V.V.PUTINA.
ROSSIJA PŘECI NEPOTŘEBUJE ZRÁDNOU EU ANI USA, STAČÍ SE SOUSTŘEDIT NA SVÉ SOUSEDY
ASIJSKÉ STÁTY A VY, EU NEBO USA KDYŽ NĚCO BUDETE OD NÁS CHTÍT-
NO UVIDÍME,MOŽNÁ……
.Z Evropské unie se vyklubal agresivní faš….ký šakal v rouše beránčím!!
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Pavel   24. 5. 2022 08:34

Ohodnotit příspěvek :

Přesně toto měli již dávno podniknout, rozejít se s grázly úplně ve všech směrech. Když mne
bude stále někdo ponižovat a napadat, natotata s ním skončím a už nikdy s ním spolupráci
neobnovím. Tento rozložený západ jste již dávno měli ponechat svému osudu. On je stejně v
neuvěřitelném degeneračním sešupu a musel by skutečně přijít zázrak aby
se tento západní konglomerát ještě trochu zvedl. Když se ale dívám kolem sebe, zdá se mi to
nepravděpodobné.
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