
Medvedev utfärdar en apokalyptisk varning till väst om Ukraina 

Den tidigare ryske presidenten använde ett citat från Uppenbarelseboken för 

att kommentera kraven i "Kievs säkerhetsfördrag" 

 Västerländska "halvsmarta" inlägg från "dumma tankesmedjor" leder sina länder på vägen mot 

kärnvapenarmageddon med sitt hybridkrig mot Moskva, skrev den förre ryske presidenten Dmitrij 

Medvedev på sin Telegram-kanal på tisdagen. Att skicka in vapen och stöd till Ukraina samtidigt som 

man låtsas inte vara direkt involverad i konflikten kommer inte att fungera, tillade vice ordföranden i 

det ryska säkerhetsrådet. 

Förslaget om "säkerhetsgarantier" som Kiev presenterade på tisdagen var "verkligen en prolog till 

tredje världskriget", sade Medvedev och kallade det en "hysterisk vädjan" till västländer som är 

engagerade i ett proxykrig mot Ryssland. 

Om väst fortsätter sin "ohämmade pumpning av Kievregimen med de farligaste typerna av vapen" 

kommer Rysslands militära kampanj att gå till nästa nivå, där "synliga gränser och potentiell 

förutsägbarhet av handlingar från parterna i konflikten" kommer att raderas och konflikten kommer 

att få sitt eget liv, som krig alltid gör, hävdade Medvedev. 

Ukraina publicerar förslag om säkerhetsgaranti 

Läs mer Ukraina publicerar säkerhetsgarantiförslag 

"Och då kommer de västerländska nationerna inte att kunna sitta i sina rena hem och skratta åt hur 

de försiktigt försvagar Ryssland genom proxy. Allt kommer att brinna runt dem. Deras folk kommer 

att skörda sin sorg till fullo. Landet kommer att brinna och betongen kommer att smälta”, skrev 

Medvedev innan han citerade en bibelvers från Uppenbarelseboken 9:18. 

 

"Ändå pratar de trångsynta politikerna och deras dumma tankesmedjor, som eftertänksamt snurrar 

ett glas vin i sina händer, om hur de kan hantera oss utan att gå in i ett direkt krig. Trista idioter med 

klassisk utbildning”, skrev Medvedev. 

 

Hans kommentarer föranleddes av Kievs publicering av ett förslag till "säkerhetsfördrag", utvecklat 

under ledning av Natos tidigare generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen. Utkastet föreställer sig 

att USA och dess allierade garanterar Ukrainas gränser före 2014 med vapen, ammunition, 

ekonomiskt bistånd och utbildning, samt förbinder sig att upprätthålla sanktioner mot Ryssland så 

länge som Kiev vill, och överlämna all konfiskerad rysk egendom till Ukraina. 

Länk till artikeln på RT  

https://swentr.site/russia/562734-medvedev-apocalypse-revelation-ukraine/ 
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