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Russell Bentley je původem z amerického státu Texas. Dříve byl komunistického smýšlení, 

ovlivněn spisy Ho Či Mina a Che Guevara. Proto odejel v r. 2014 do Donbasu, bojovat proti 

fašistům na Ukrajině. Je členem Novoruské armády, se kterou již léta aktivně odráží útoky 

Ukrajinců. Po několikaletých zkušenostech v Donbasu prohlásil, že Ukrajina je fašistický stát, 

ukrajinští vojáci jsou Nacisté, Rusko není vůbec diktátorský stát a Amerika je fašistický, 

policejní stát, horší než Rusko. Některá jeho videa jsou na stránce ZDE. 

Russell popisuje současnou situaci na Ukrajině v jeho dnešní zprávě následovně: 

Včera bylo hlášeno, že Zelenský má tajný účet u německé banky v Latinské Americe, na kterém 

má 1,2 miliardy dolarů. Dostával prý měsíčně mezi 12 miliony až 35 miliony od Ukropových 

miliardářů Achmetova, Pinčuka a Kolomojskiho. 

Neo-nacistické pluky Azovova oddílu utrpěly v důsledku raketových útoků a bombardování 

ruskými a donbaskými vojsky obrovské ztráty na životech, které čítají stovky lidí. Ukropova 

armáda v noci odstřelovala centrální Doněck, ale pak všecko utichlo. 

Ukrajinská letiště jsou zablokována auty a traktory, aby zabránili přistání ruských letadel. Takže 

Rusové seskáčou z letadel s padáky a tyto překážky odstraní. Je již potvrzeno, že ruští parašutisté 

jsou v několika městech. 

Je rovněž potvrzeno, že ruské rakety dopadly na některé části země. Rusové zničili, nebo jinak 

vyřídili ukrajinské letectvo, protiletadlovou obranu a námořnictvo. Jejich rakety jsou až 

u Charkova. Skrze celou Ukrajinu, ruské rakety ničí vojenské základny a strategicky důležitá 

místa. 

Město Mariupol, ležící na pobřeží Černého moře, bylo převzato Rusy. Pěchota obsazuje Dněper, 

Mariupol a Charkov. Luhanské jednotky právě bojují o Ukrajinou zabrané město Ščastija. 

Rusové již převzali několik míst na Ukrajinsko-Ruských hranicích v okrsku Sumy. 

Výbuchy byly slyšet blízko Borispilova letiště. Raketové zásahy postihly taktickou leteckou 

brigádu u Vasilikova, což je hlavní protiletadlová ochrana Ukrajiny. Výbuchy jsou rovněž slyšet 

od Dněpropetrovska, tam jsou boje v blízkosti letiště. Reportér CNN hlásil z Kyjeva, že slyšel 

několik výbuchů. 

GRADS (Grid Analysis and Display System), což jsou počítačové systémy na zkoumání 

zemského povrchu, prověřují celou oblast. Tyto hlásí začátek operací na černomořské flotile 

v Azovském moři. 

Bayraktar dróny, což jsou vznášedla turecké výroby, byly sestřeleny. Přístup k Černému a 

k Azovskému moři byl odříznut. Rusové přistáli s letadly a s helikoptérami v Oděsské oblasti. 

Byly podniknuty útoky na vojenská skladiště v Oděse – výbuchy jeden za druhým. 

Nutno dodat, že tento článek z internetu vzápětí zmizel. Je možné, že se někomu nehodilo, 

abychom tyto věci věděli. Anebo máte jiné vysvětlení proč některé články z internetu mizí? 

https://www.youtube.com/channel/UCrISPAa6ZCgbDr4OFEsInBA


Co chce Rusko docílit 

Ruský president řekl, že si přál celou záležitost vyřešit diplomaticky, skrze jednání, s přijetím 

Minské dohody, ale to se mu nepodařilo. Zároveň se obává, že všecko, na čem by se byli bývali 

dohodli, by bylo zničeno, když by západní agitátoři na Ukrajinu dál vozili víc a víc vojenského 

vybavení. Už to, že Zelenský se vyjádřil, že „nemá rád Minskou dohodu“ ukazuje na to, že není 

nakloněn vůbec žádné dohodě. 

„A pak se Zelenský ztratí, usadí se ve Washingtonu, nebo v Paříži, či v Berlíně a my budeme mít 

těžce ozbrojeného, proti-Ruského nepřítele hned vedle,“ řekl Putin. „To je naprosto nepřípustné, 

obzvláště teď, když Ukrajina prohlásila, že chce atomové zbraně. 

Proto se rozhodl Ukrajinu aspoň částečně odzbrojit. Zničit jejich vojenskou základnu. 

Mapka ukazuje, kde se dnes všude těžce bojuje: 

 

Sankce proti Rusku zničí Západ 

Jak říká stránka „AdventuresInCapitalism.com“ Biden zkoušel s Putinem vyběhnout, ale zatím 

mu Putin ukázal, že geopolitika je hra, kterou můžou hrát pouze dospělí. Takže teď je na 

Bidenovi, aby vytáhl z rukávu další karty. 

Ale co udělá? Snad další sankce? Anebo si půjde poplakat k OSN? Rozhodně nezačne válku 

kvůli Doněcku a Luhansku, dvou menším provinciím, o které zatím nikdo nestál než Rusové. 

Když by byly sankce, pak by byl konec obchodu s Ruskem. Evropa by pak ztratila tolik potřebné 

dodávky plynu a oleje. A celý svět by přišel o paládium, nikl, uran, obilí, hnojiva a o hromadu 

dalších věcí, na kterých dnes všichni závisíme. 

Konflikty na Ukrajině už hezky dlouho ohrožovaly dodávky dalších surovin, jako je aluminium, 

kterého Rusko dodává asi 6% celosvětového objemu. Čína sice rovněž vyprodukuje obrovské 

množství aluminia, ale nevyváží ho tolik, co Rusko. 

https://tass.com/russia/1408629
https://www.zerohedge.com/markets/buying-russia
https://www.zerohedge.com/commodities/5-commodities-could-explode-ukraine-crisis-escalates


Další důležitá surovina je měď, která je tolik potřebná v elektrických autech, nemluvě o dalším, 

průmyslovém i spotřebním použití. A pak je zde kobalt. Rusko je druhý největší dodavatel 

kobaltu, hned po Demokratické republice Kongo. Už chápete proč takový zájem o Rusko a o 

Afriku? Nerosty, suroviny, skryté bohatství v zemi! 

Opravdu, my všichni potřebujeme tyto věci víc, než potřebujeme Bidenovo politikaření. 

Když se vám na cestě poláme vozidlo a stojíte ve škarpě, tak určitě uvažujete co dělat dál, komu 

zavolat, koho přivolat na pomoc. Spolehlivě si neřeknete: „Lidi, teď by se mně hodil nějaký ten 

politik!“ 

Spíš automechanik, v jiných případech by to zase byl instalatér, zedník, elektrikář, holič, sedlák, 

kominík, a kdokoliv jiný, ale – probůh, jen ne politik! Na co? 

 


