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Geopolítica dos soviéticos
Os estudos de geopolítica são interessantes e os resultados nos
surpreende.
Lendo há alguns meses um artigo no jornal “Folha de São Paulo”
deparei com uma informação interessante sobre o “Red Army and the
Wehrmacht”, isto é, o exército vermelho e o alemão e acabei adquirindo o
livro citado, escrito em 1995 por dois escritores russos: Yuri Dyankov e
Tatyana Buschuyeva..
Os autores do livro consultaram os arquivos secretos da Rússia e
obtiveram dados e relatórios que comprovam o ótimo relacionamento entre os
soviéticos e alemães após o término da primeira grande guerra em 1918.
A Alemanha foi humilhada no tratado de Versailles de 1919, motivo
pelo qual, a segunda guerra mundial já estava delineada como predisse o
economista inglês John Maynard Keynes.
Em 11 de agosto de 1922, a Alemanha e a União das Repúblicas
Soviéticas assinaram um tratado de cooperação que persistiu até a guerra entre
a Alemanha e os soviéticos em 1941.
No tratado secreto entre a Alemanha e os soviéticos havia três códigos
principais que são: Lipestk; Kama e Tomka.
Sob o código Lipestk os alemães treinaram o combate aéreo dentro da
Rússia. Os pilotos iam para a Rússia treinavam o bombardeamento e ataques
aéreos. Quando um piloto morria o corpo era devolvido para a Alemanha e
não revelado o local da morte.
Com relação aos tanques de guerra, era usado o código Kama. Como os
alemães não podiam fabricar tanques, os russos forneciam o projeto e
encomendavam falsamente o tanque na Alemanha e eram enviados para a
Rússia, onde os alemães treinavam os oficiais e tanquistas para o seu uso em
combate.
O projeto mais secreto era o denominado Tomka que era a escola
química que os alemães tinham na Rússia. Lá faziam experiências com gases
venenosos.
Todos os projetos contaram com a cooperação dos grandes grupos
industriais alemães. Após o tratado de Versailles de 1919 os alemães fizeram
o projeto “Albatross” onde desenvolveram aviões dentro da própria Rússia,
bem como através da Krupp fizeram fábricas de munições e construção de
submarinos. Pelo tratado de Versailles as forças alemãs que se chamava
Reichswehr não podiam ter mais que 100mil homens. Em março de 1935 os
Alemães começaram a preparar maciçamente suas tropas mudando o nome de
Reichswehr para Wehrmacht.
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O plano maquiavélico dos soviéticos começou com Trotsky e depois
continuou com Lênin e finalizando com Stalin.
O plano geral era o seguinte: os russos iam treinar os nazistas sabendo
que eles invadiriam depois a Rússia, e esta depois tomaria toda a Europa e no
fim seria a segunda potencia mundial, o que acabou acontecendo.
Em janeiro de 1933, Hitler assumiu o poder total na Alemanha, havendo
então uma diminuição do relacionamento com a Rússia, mas o Tratado\
continuou.
Hitler começou a segunda guerra mundial em 1939. Como explicar que
somente em seis anos tivesse sido armada uma máquina de guerra tão possante
e bem organizada? A explicação é que os russos ajudaram financeira e
tecnicamente os alemães dentro da própria Rússia.
Antes do fim da segunda guerra mundial, Stalin se livrou dos militares
que tinham participado do tratado com a Alemanha.
Os autores lembram no início do livro o seguinte: o povo que é
governado por segredos, estes segredos sempre contém o mal.
Segundo o escritor francês Balzac, há duas histórias: a Oficial, que é
mentirosa e a Verdadeira, que é secreta.
A verdadeira história a meu ver é sempre mais interessante, mas
na prática o ser humano escolhe aquela que mais lhe convém.

