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Snyggt jobbat Putte!
Du har krönt din tid som 
Rysslands ledare med att gå 
till historien som en person 
med ytterst begränsad tan-
keförmåga. Det måste vara 
totalt kaos i din hjärna. Trots 
din utbildning, ditt liv inom 
KGB, dina ränksmiderier, ditt 
sluga agerande att nå mak-
tens topp och din maktposi-
tion så kommer historien att 
stämpla dej som galningen i 
Kreml.
Din största idol, Stalin, var en 
till sinnet sjuk man, nu har du 
nått ditt mål och visat att du 
är precis lika sjuk som han. 
Du har lyckats få stora de-
lar av världen att ta avstånd 
från allt vad ryskt är. Ditt land har fått etiketten 
Terroriststat. Vet inte vad som ska till för att 
omvärlden någonsin ska kunna ha ett normalt 
samröre med Ryssland igen.
Vad hade du för mål med ditt i tanken utökade 
imperium? Vad har du för nytta av det föröd-
da Ukraina? Vad trodde du att du skulle få för 
gensvar av det ukrainska folket under ryskt väl-
de? Hur trodde du världen skulle reagera på ditt 
tilltag? Hur tänkte du dig framtiden? Kort sagt 
hur f-n tänkte du?

Vad har du uppnått 
med din «special
operation»?  
Du har åsamkat massdöd, 
förstörelse av gigantiska 
mått. Svältkatastrofer, 
mänskligt lidande. Sorg, 
ekonomisk tillbakagång för 
hela världen och irreparabla 
skador.
Cirka 300 miljarder kro
nor  har försvunnit med de     
15 000 rikaste ryssarna som 
flytt landet. Också de dugli-
gaste och mest kompeten
ta invånarna har flytt, då 
ingen tror på Rysslands 
framtid.  
Genom din försorg har alla 
ryssar blivit persona non 

grata. De har fått försämrat liv, och mist sina 
anhöriga och gjort andra förluster. Kanske 
har du till och med gjort att ditt land förlorat 
hopp om en bättre framtid någonsin. Du har 
slösat bort en fjärdedel av landets kassa på 
ett meningslöst krig.
Historieförfalskare, förtryckare, infiltratör, lögna-
re, lönnmördare, krigsförbrytare, tjuv, terrorist, 
våldsverkare, spion och sabotör, är det epitet 
som är eftersträvansvärda för den som vill vara 
en stor statsman?
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