ВІЙНА І МИР

ЧИ Є У ВЛАДИ СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ?

В

ійськовий експерт Олексій Арестович на прикладі
невизначеності з урочистими заходами до Дня Незалежності продемонстрував, що Зе-команда не володіє навичками стратегічного мислення.
1. Спочатку поганий Порошенко влаштовує парад за «...
300 млн гривень».
2. Потім скасовуємо поганий парад Порошенка і обіцяємо роздати ці гроші на премії військовим.
3. Потім скасовуємо парад.
4. Потім відновлюємо парад, але він наче не «парад»,
а марш.
5. Потім вставляємо в марш «ветеранів».
6. Потім призначаємо «ветеранами» діючих військовослужбовців.
7. Потім діючих військовослужбовців привозимо на територію НТКУ «Антонов» – традиційне місце підготовки парадів при проклятих попередниках.
8. Потім військовослужбовці, під керівництвом кліпмейкера і режисера, якому заглядають в рот генерали і по-

лковники (наша каста, наша гордість!), Починають репетирувати те, чим мучив «бідних військовослужбовців» поганий режим Порошенка – рух парадними коробками, замість «просто, по -людські, пройти». Тобто чистий парад,
але наче й не парад, марш.
9. Потім з’ясовується, що поганий парад Порошенко
коштував 31 млн.
10. Потім з’ясуються, що обіцяних президентом премій військовослужбовцям не буде.
У мене два перевірочних питання:
1. Як Ви думаєте, шановний співвітчизнику, чи є у цих
людей стратегічне мислення? ..
2. Як Ви думаєте, чи будуть інші питання, приміром:
врегулювання на Донбасі, реформу економіки і децентралізацію вирішувати в іншому стилі, ніж організацію параду? ..Пардон, маршу.
Олексій АРЕСТОВИЧ, «Фейсбук»
Переклад з російської

Дмитро ЯРОШ: «ТАК ПРИНИЖУВАТИ
ДЕРЖАВУ – ЦЕ ТРЕБА ВМІТИ»

Д

митро Ярош на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук» написав: «Думав, до виборів вже нічого не писати, але Фейсбук нагадав... Дивлюсь на поїздки Президента по областях – і «шляк трафляє», як кажуть на українській Галичині. Так ганебно себе поводити і так принижувати державу – це треба вміти... Хоча, мабуть, хоче
ж щось добре зробити пан Володимир. Особливо вражають його підгавкувачі, тобто радники. Якісь «напівпокерні»
дебіли, що перебивають людей, «тикають» всім без розбору (як і Президент, до речі). Перетворюють спілкування про проблеми на дешевий піар свого шефа. Бридко...
Маю велике бажання замінити слова на матюки, але робити цього не буду, бо з 16-ти років працював на Дніпровському металургійному комбінаті слюсарем-ремонтником, а потім отримав філологічну освіту.
Пане Президенте, зважайте на свою поведінку і на вчинки своїх підлеглих. Бо посада Президента України – це не
сцена, а відповідальність.
Я би дуже хотів мати Верховного Головнокомандувача набагато кращого за Порошенка. Але поки що спостерігаю якесь дешеве реаліті-шоу про українську владу.
Щось не знаєте, не розумієте – питайте у тих, хто знає,
хто став на захист України зі зброєю в руках, коли Ви і
Ваше оточення обслуговували «культурні» інтереси олігархів, проводили корпоративи, концерти в греціях та деінде. Раджу: не набирайте мажорно-прислужницьке бидло у своїй офіс, не перебирайте на себе функцій, які не властиві Президенту України, не грайте роль «батька нації» –
у Вас ця роль не виходить, Ви дуже сильно фальшивите.
Зробіть ставку не на «клоунів», (при всій повазі до професії), а на Справжніх. Не робіть так званих люстрацій, бо
«люстраторко» у Вас ще не виросло. Якщо так не зробите, пане Президенте, буде Біда. Хоча і вона минеться, бо
украінці – непереможна багатотисячолітня Нація.
А отже – все буде добре і Все Буде Україна! Маю право так писати, бо крісла у Верховній Раді не протирав, нічого не крав, захищав свою Батьківщину. Честь маю».
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