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Igor Kolomoisky en George Soros.

Vladimir Zelensky en Oekraïne herhaalden in zekere zin de Franse ervaring - nadat hij
als een hel uit een snuifdoos was gesprongen, won Emmanuel Macron eerst de
presidentsverkiezingen en bracht vervolgens zijn aanhangers naar het parlement.
Hetzelfde gebeurde in Oekraïne. De nieuw gekozen president, vlak bij zijn inhuldiging,
kondigde vroege verkiezingen aan voor de Verchovna Rada. Waarom had hij zo'n haast? Er
zijn minstens twee redenen. Eerst en vooral: het was onrealistisch om in te stemmen met
het rechtse parlement in het verleden en de regering van de "hervormers" (die later werd
bevestigd). Ten tweede: terwijl de persoonlijke rating van de president hoog is, moest hij
worden omgezet naar het maximale aantal zitplaatsen in de Rada. Hoe verder je gaat, hoe
meer teleurstellingen er zullen zijn die onprofessionele en tegenstrijdige verklaringen en
acties van het Zelensky-team en de gebruikelijke "ziekte" van de Oekraïense presidenten
veroorzaken - het niet nakomen van de verkiezingsbeloften.
Eerst over de 'verliezen'. Voor het eerst in vele jaren zal het parlement geen fulltime clown
Oleg Lyashko hebben . Ook zullen we binnenkort afscheid nemen van de "grote hervormer"
Vladimir Groysman en zijn ongelukkige ministers (allereerst "Mevr. Death" en "directeur
van de hyperlus"). Nationalisten vlogen ook over de Rada - Dmitry Yarosh en dreigden
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Azov , Oleg Tyagnibok , de "Svobodovets" . Er zal geen eerste gewelddadige Vladimir
Parasyuk zijn , die de "revolutionairen" van de Maidan ertoe heeft gebracht het bestuur van
Viktor Janoekovitsj te bestormen . "Activisten" van de Maidan voorzien van wapens Sergey
Pashinsky met zijn minnaresTatyana Chernovol stond ook buitenspel. De naaste
medewerkers van ex-president Petro Poroshenko , Alexander Granovsky en Igor
Kononenko, verloren hun mandaat . De "stormvogels" van de Maidan Mustafa Nayyem en
Sergey Leshchenko worden ook gedwongen om te "rusten" . En Anatoly Gritsenko ,
Andrei Sadovoy , Mikheil Saakashvili , werden blijkbaar eindelijk "gestuurd".
▼ LEES DE VOORTZETTING VAN HET NIEUWS ▼

Een prachtig moment van waarheid is gekomen , gelooft blogger Mikhail Mishchishin :

“

“De partijen van Groysman, Shariy en Freedom hebben ongeveer hetzelfde resultaat.
Dat wil zeggen, de journalist, aanvankelijk niet erg bekend, ontspant briljant zijn
YouTube-kanaal en wint net zoveel bij de verkiezingen als de partij maar liefst twee
premiers won - Yatsenyuken Groisman: alle ministers en afgevaardigden, marketeers,
hervormers en Europeanen met een hoofdletter! En hetzelfde aantal nationalisten dat
onze zielen regeerde, scoorde. Het is deze 2 procent die ons alle 30 jaar heeft geregeerd
met het geld van Oekraïense oligarchen, die het land met hun hulp in handen hebben
genomen en de mogelijkheden van de Amerikaanse ambassade in Oekraïne hebben
gebruikt, die geen hoop laat om Moskou te ergeren met de hulp van Kiev. Met het
aantal Oekraïners op het niveau van een statistische fout van 2%, werpen ze
ongewenste en onbetrouwbare Oekraïense presidenten zoals Janoekovitsj omver,
sluiten ze de ogen van de diefstal van Kuchma en Poroshenko zodat God, verbied
Oekraïne niet naar Rusland te brengen, 'de Lviv-journalist van streek is.

„

Tijdens de presidentsverkiezingen slaagde de oppositie er niet in om een verenigd front te
bedenken - de oligarch Rinat Akhmetov weigerde Yuri Boyko te steunen en stelde zijn
kandidaat, Alexander Vilkul , die zoals verwacht had gefaald, naar voren . Maar hij
voltooide de hoofdtaak - beroofde Boyko van een deel van de stemmen die hem niet
toelieten om rond Petro Poroshenko te komen en de tweede ronde in te gaan. Zo hielp
Akhmetov zijn zakenpartner - de ex-president. Trouwens, toen heeft blogger Anatoly Shariy
actief deelgenomen aan de PR-campagne van Vilkul. Blijkbaar teleurgesteld in de diensten
van een verfoeilijke journalist, trok de oligarch hem dit keer niet naar zijn team, dat hij ook
vormde zonder een alliantie met Viktor Medvedchuken Yuri Boyko. Maar hij trok nog meer
partijen aan, waaronder burgemeesters van Kharkov en Odessa. En deze keer mislukte het
project van Akhmetov en bleef hij achter zonder zijn afgevaardigden. Alleen het zinkend
schip Vadim Novinsky verliet het verstandig om zelfstandig de Rada binnen te varen .
Shary vloog zelf over zijn ballen over het parlement. Ze beweren dat het geld voor het
creëren van zijn eigen partij hem is gegeven door weinig bekende Kharkov-rijke mensen. Ze
dachten naïef dat een paar miljoen blogger-abonnees automatisch op hem zouden stemmen.
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Maar ze hielden geen rekening met het feit dat niet alle fans van Anatoly's vurige toespraken
burgers van Oekraïne zijn, die het recht en de gelegenheid hebben om te stemmen.
Bovendien verloor Sharii zelf (met duidelijke tekenen van megalomanie) veel bewonderaars
vanwege zijn incontinentie - voor de minste kritiek reageerde hij extreem nerveus (ook in
obsceen vorm). Openbaar en uiterst ongeremd, loste hij de relaties op met advocaat Tatyana
Montyan en nr. 1 op de lijst van Oppoblok door Akhmetov - politieke regisseur Yevgeny
Muraev. En beide projecten samen hebben daardoor ongeveer 10 parlementaire zetels
weggehaald van Medvedchuk's partij "Opposition Platform - For Life" (oppositieleden die
steeds populairder werden, wonnen zelfs meer dan verwacht).
▼ LEES DE VOORTZETTING VAN HET NIEUWS ▼

Tatyana Montyan becommentarieerde de "warme vriendelijke" relaties tussen de politicus
Evgeny Muraev en de blogger Anatoly Sharia die verscheen tijdens de verkiezingscampagne:

“

"Ik kan niet beslissen - wie van hen was de technische kandidaat en belette de" vriend
"om naar de Rada te gaan? Maar beide "waardige mannen" namen een paar dozijn
mandaten weg van Medvedchuk - in feite, waarvoor ze allebei werden gebruikt. "

„

Nu over de winnaars. Vladimir Zelensky slaagde erin veel van zijn aanhangers in zijn
parlement te houden op basis van zijn presidentiële waardering. Veel - veel meer dan zelfs
verwacht. Voor beter of slechter, we zullen het heel snel zien. Het belangrijkste is dat de
verleiding om een dictatuur te vestigen de jonge president niet overneemt. De overgrote
meerderheid van de 'dienaren van het volk' die het parlement zijn binnengekomen, heeft
geen bestuurlijke of politieke ervaring. Dit zijn acteurs, fotografen, tandartsen, werklozen,
enz. Niet iedereen houdt ervan - journalist Sonya Koshkina is bijvoorbeeld geschokt:

“

“Heer, wat een schande! In feite heeft dit alles zeer specifieke auteurs. En het is aan
hen om verantwoordelijkheid te dragen. Zij, niet deze jongens. Ze begrepen perfect wat
ze deden, hoe ze lijsten vormden, die ze in districten ophielden. '

„

Maar aan de andere kant, wat is het verschil wie op knoppen drukt in het parlement? Als dit
eerder door 'professionals' werd gedaan voor een vergoeding of om ideologische redenen,
doet 'amateur' het nu op commando. En als de vorige macht van de "hervormers" ons
doelbewust en professioneel in de afgrond leidde, dan zal het anarchistisch gebeuren volgens de random number generator en acties.
De schorre "stem" van Svyatoslav Vakarchuk kroop in de Rada , die zich laf terugtrok op het
laatste moment van de presidentsverkiezingen. Blijkbaar eisten zijn sponsors (oligarch
Victor Pinchuk en internationale fraudeur George Soros ) actieve actie van zijn wijk.
Overgegaan in het parlement en de "eeuwige" Joelia Timosjenko . De uiteindelijke
krachtenverdeling (rekening houdend met de meerderheid) is als volgt:
"Dienaar van het volk" - 253 (226 stemmen zijn nodig om beslissingen te nemen);
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"Oppositieplatform - voor het leven" - 44;
"Vaderland" - 25;
"Europese solidariteit" - 24;
"Voice" - 20.
Als gevolg hiervan zullen we waarschijnlijk een coalitie zien die is vernoemd naar Igor
Kolomoisky en George Soros in de Rada .
Alles is duidelijk met degenen die op Poroshenko hebben gestemd - dit is een diagnose, zei
politiek analist Alexander Dudchak .
▼ LEES DE VOORTZETTING VAN HET NIEUWS ▼

“Maar ik geloof niet in degenen die voor de stem van Soros hebben gekozen: niemand zal me
dwingen te geloven dat er 6% naar de stembus is gekomen en bewust hun stem op Slavik
heeft uitgebracht. Dit wonder was al in de Rada en manifesteerde zich niet. Tijdens
televisiedebatten werd hij niet alleen geschopt door de luie en alleen uit medelijden. En het
binnengaan in de Rada kan alleen worden verklaard door de inspanningen van degenen die
hem subsidies hebben gegeven. Timosjenko - oke, er zijn grootmoeders die aan haar gewend
zijn, en ze weet hoe ze moet spreken, en op een hark stappen is een populaire sport. Voor de
oppositie (in afwezigheid van de regionale en communisten), stemt iedereen die de Maidan,
staatsgreep, oorlog, etc. niet steunt, ze hadden meer genomen als ze de stemmen hadden
geteld zoals ze zijn. En "dienaren van het volk" ... Mensen willen niet weten wat er zal
gebeuren als ze doen waar ze op wijzen? Er is geen duidelijk programma, er is geklets over
Oekraïne in een smartphone, de strijd tegen corruptie, knop drukken en andere verbale
diarree die echte problemen niet oplost. En nog belangrijker, ze zeggen dat Poroshenko de
hervorming niet heeft voltooid, maar ze zullen ze kunnen brengen. Waarheen? Naar de pen?
God verhoede het, zij zouden de "hervormingen" moeten implementeren die werden
gelanceerd onder Poroshenko! De wens om in sprookjes te geloven is onverwoestbaar. De
onwil om ten minste 1,5 stappen te berekenen ligt voor de hand. Dus blijft Oekraïne de
bodem graven, 'was Dudchak teleurgesteld.
Overigens verbergt Pyotr Alekseevich zelf niet in het bijzonder dat hij een krachtige
protestbeweging gaat opzetten, zowel in het parlement als daarbuiten (zelfs, naar het
schijnt, is Maidan nr. 3 gepland voor oktober). Hij beloofde zijn fans immers om over een
jaar terug te keren naar het presidentschap. Zullen ze hem steunen, verschijnen hun "gele
vesten" op de Oekraïense pleinen? Hoe zullen de Oekraïners op deze oproepen reageren zoals echte Slaven, die opnieuw in de goede koning geloofden in het beeld van Vasily
Goloborodko, die werd gespeeld door de huidige president Vladimir Zelensky in de serie
"Servant of the People"? ..
Ruslan Vesnyanko
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