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10 syytä miksi Venäjä hyökkää Ukrainaan
Tässä israelilaisen verkkouutislehden artikkeli päivänpolttavasta teemasta koskien mahdollista Venäjän invaasiota
Ukrainan emämaahan. Venäjän karhupeto tulee ”syömään lihaa” (Dan. 7:5). Artikkelin suomensi: Olli R.
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Venäjälle on järkevämpää hyökätä Ukrainaan kuin pysyä paikallaan.
Venäjämielisten joukkojen rynnäköidessä Etelä-Ukrainan hallintorakennuksiin,
lähtölaskenta on alkanut Venäjän Etelä-Ukrainan invaasiolle. NATO-kenraali on ennustanut
tälläisen invaasion kestävän 3-5 päivää.
Tässä on 10 syytä sille miksi Putin tulee todennäköisesti tekemään kynänvedon
länteenpäin kohti Moldovaa.
1. Etelä-Ukraina omaa merkittävän venäläisenemmistön väestöstä. Kuten Krim, Etelä Ukraina omaa huomattavan etnisten venäläisten enemmistön jotka puhuvat venäjää
pääkielenään.
2. Etelä-Ukraina, kuten Krim, omistaa suunnattomat maakaasuvarat ja perinteiset
öljyesiintymät, yhtä hyvin kuin rannikon lähellä sijaitsevat esiintymät Mustallamerellä.
3. Etelä-Ukrainalla on hallussaan valtavat rautamalmiesiintymät, ja muita elintärkeitä
mineraaleja.
4. Etelä-Ukrainalla on hallussaan paljon elintärkeää Neuvostoliiton ajalta periytyvää
sotilasteollisuutta, laivanrakennusta, ja maa-asetehtaita, jotka ovat välttämättömiä
Venäjän armeijalle ja laivastolle. Itseasiassa, monet tärkeät komponentit, kuten
helikopterien roottorit, tehdään Etelä-Ukrainassa. Venäjälle, ei Etelä-Ukrainalle tarkoittaa
ei venäläisille helikoptereille. Nykyään, Ukraina on neljänneksi s uurin aseidenviejä
maailmassa, ja aseet ovat lähtöisin lähinnä Etelä-Ukrainasta. Lisäksi, Etelä-Ukraina
aseistaa venäläisten asiakasvaltioita kuten Assadin Syyriaa. Joten, Venäjän kannalta, ei
Etelä-Ukrainalle merkitsee ei-helppoa kykyä aseistaa asiakasvaltioita.
5. Etelä-Ukrainalla on hallussaan nykyinen kaasuputki Romaniaan, ja Romanian
Mustanmeren rannikkotasangolta kaasuputki päätyy Tonavan jokialueelle Euroopan
sydänmaahan – Saksan ”Mustaanmetsään”. Venäjä ottaisi pohdittavakseen tarpeen
tuhlata kymmeniä miljardeja dollareita rakentaakseen Mustaanmereen, tai vaihtoehtoisen

Krimin osuuden Venäjän suunnittelemasta South Stream kaasuputkesta. Venäjän hallinta
Etelä-Ukrainan kaasuputkesta tarjoaisi ”seurustelun lopun” sille mikä on nyt PohjoisUkrainan kuristusote pullonkaulasta koskien Venäjän kaasunvientiä Eurooppaan.
6. Etelä-Ukrainalla on hallussaan tärkeitä neuvostoajan ydinvoima-, hiilivoima-, ja
vesivoimalaitoksia.
7. Etelä-Ukrainalla on hallussaan Zheltiye Vody, Ukrainan uraaninlouhintakeskus, sekä
Dneprozerzhinsk, raskasvesituotantolaitos, joka voisi tuottaa 250 tonnia raskasta vettä
vuodessa.
8. Etelä-Ukraina omistaa ja ohjaa sähkövoimaa Krimille. Joten, ilman että Venäjä
kontrolloi Etelä-Ukrainaa, Pohjois-Ukrainan kontrolli Etelä-Ukrainasta voi sammuttaa
Krimin valot.
9. Etelä-Ukrainalla on hallussaan yhdistävä polku venäläisenemmistöisee n Moldovan
Transnistriaan.
10. Venäjä uskoo että sen on lopetettava NATO:n laajentuminen ennenkuin se ahmaisee
Etelä-Ukrainan aseteollisuuden. Jos NATO kontrolloisi Ukrainan asevientiä Venäjälle,
Venäjän kyky uudelleenaseistautua halvaantuisi.
Aika näyttää, päihittääkö Putinin arvio Venäjän tarpeista kansainvälisen mielipiteen.
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