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המצב באוקראינה

 הפלאדינים הם ארגון משפטי, ביטחוני ומודיעיני נייטרלי לחלוטין, המוטל עליו כיום מנדט להשיג פתרון
 הסכסוך באוקראינה עם מינימום של אובדן חיי אזרחים. זו מטרה שאני יודע שלראש ממשלת ישראל יש

.את האהדה הגבוהה ביותר

 יש הרבה סיבות למה המלחמה הזאת התחילה. אבל הסיבה העיקרית היא מעשיו של אזרח ישראל,
 אוקראינה וקפריסין בשם איגור קולומויסקי. כיום הוא מתגורר בפרבר צפוני עשיר של תל אביב בזמן שבני

אזרחיו האוקראינים נטבחים כמו בקר כתוצאה ממעשיו המרושעים

:העובדות הן אלה

 קולומויסקי היה אחד מקומץ האוליגרכים האוקראינים המקוריים בשנות ה-90, אשר עשו שוד מאסיבי 
של המדינה האוקראינית באמצעות תפיסה של נכסי ממשלת אוקראינה עם קריסת ברית המועצות
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 הוא הפך למושל האוטוקרטי בפועל (ולמשך תקופה מסוימת דה יורה) של מחוז דנייפרופטרובסק, וניהל 
אותו כאחוזתו האישית

 פעולותיו כלפי המדיניות הדמוקרטית של אוקראינה וכלפי האינטרסים הכלכליים שלה היו כה מבישים, 
 עד שהוא נרדף מהמדינה על ידי אינטרסים פוליטיים אוקראינים אחרים, לאחר שגנב את חברת התעופה

הלאומית ואת הבנק הגדול במדינה

 לא הסתפק במילוי הפרישה שלו בישראל, הוא החליט לממן תרגיל מסיבי לעיוות מושחת של מבני 
 הבחירות השבריריים של אוקראינה, ושילם עבור תהליך מאסיבי של הונאת קרוסלות בחירות כדי

 להנציח את המועמד שיצר בעצמו כנשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי. , אדם שמעולם לא כיהן בתפקיד
 פוליטי לפני כן ואכן היה קומיקאי טלוויזיה, בכך שעסק בשוחד מסיבי של ציבור הבוחרים תוך שימוש
 במשאבים הכספיים האדירים שעמדו לרשותו כתוצאה מגניבתו מאוצר ממשלת אוקראינה במהלך

 העשורים הקודמים מאז 1991

 בכך הוא הכריח את עצמו לחזור למדיניותה של אוקראינה באמצעות מיופה כוח קיצוני לאומני 
 אוקראיני אבסורדי ומסוכן, הנשיא זלנסקי, שקולומויסקי התיר בחופשיות לנהל סוג של תעמולה

 אנטי-רוסית מסוכנת שהובילה בסופו של דבר לצבא האדום המקיף את אוקראינה עם אדמתה העצומה.
כוחות ולאחר מכן פלישה למדינה עם עד כה בנוגע לאובדן חיים

 בינתיים, הן מר קולומויסקי והן מר זלנסקי נמלטו מאוקראינה, הראשון לישראל והאחרון ככל הנראה 
להמבורג, והותירו את האזרח השפל של אוקראינה לטבח בנשק רוסי

 אני מפציר בכם להסביר למר קולומויסקי בנימוס פחות או יותר שההתעלמות הבוטה שלו מהחיים

 האוקראינים ומהגיאופוליטיקה האירופית היא בלתי מתקבלת על הדעת. עליו להתחייב בפומבי שהוא

 נוכח בישראל; שהוא מתנצל בפני תושבי אוקראינה על הנזק המופקר שגרם לארץ מוצאו; ושהוא מתחייב
בפני הקהילה הבינלאומית שלעולם לא יעזוב את ישראל כדי לגרום לקטל כזה במזרח אירופה

שלך תמיד

Matthew Parish
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