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V podstatě, díky propagandě, si všichni dneska myslí, že President Putin je ztělesněné zlo, druhý 

Hitler, ale nikdo neříká druhý Kissinger (původce války v Jugoslávii a jinde), druhý Bush (válka 

v Somálsku a v Iráku), druhý Clinton (Rwanda, Kosovo), druhý Bush mladší (Afghanistán), 

druhý Obama (Afghanistán, Irák, Syria, Libye, Jemen, Somálsko, Pakistán) a mnozí jiní. Přidejte 

mezi to pár dalších drobných útoků, napadení, bombardování, Nikaragua, Uganda, Keňa, Haiti a 

mnoho ostatních a uvidíte, jestli je Putin vůbec srovnatelný s jinými kvežíznivci. 

V Americe mnozí volají po změně režimu v Rusku, jakoby to byla jejich záležitost, jakoby se 

jich to týkalo. Chtějí „no-fly zone“ nad Ukrajinou, jakoby nevěděli co to znamená. Volají do 

světa, že Putin je šílenec a patří na psychiatrickou kliniku, vyzývají druhé, aby na něho spáchali 

atentát, protože podle nich „ztratil nárok na život“ a to všecko jen proto, že se zastal ubohých 

rusky-mluvících Ukrajinců (mimochdem, Ukrajinština a Ruština jsou si velmi blízko), které 

celých 8 let ukrajinští nacisté s plným souhlasem ukrajinské vlády a celého Západu systematicky 

vyvražďovali. Takže se provinil, protože se zastal slabých a bezmocných. 

Mezinárodní právo je na straně Putina 

Heinz Dieterich, ředitel Centra pro vědecký přechod (Centre for Transition Sciences) na 

Universitě v Mexico City a koordinátor Světového pokrokového výzkumného projektu prohlásil, 

že vojenská akce Presidenta Putina na obranu obyvatelstva v Donbasu, kteří byli neustále 

ohrožováni neo-nacistickým režimem v Kyjevě, je v naprostém souladu s mezinárodním 

zákonem, Článek 51, Charty OSN a je veden podle běžné vojenské praxe a doktríny zákonné 

sebeobrany států, které jsou ohrožovány sousedním státem, nebo jiným nepřítelem. 

NATO, s podporou Spojených Států se celých 30 let rozšiřovalo až k ruským hranicím přesto, že 

Washington se zavázal Sovětskému Svazu, že se nerozšíří v žádném směru na východ. Tyto sliby 

byly potvrzeny písemnou smlouvou a přesto byly porušeny. 

Dieterich připomenul, jak v r. 1995 bombardovaly Spojené Státy a NATO srbské jednotky 

v Bosně a Hercegovině, aniž by měli povolení od Bezpečnostní rady OSN, což byla zjevná 

válečná agrese a přestupek proti mezinárodnímu zákonu. V r. 1999 znovu bombardovali Srbsko, 

což vyústilo v geografické změny v Evropě a vytvořilo to protektorát Spojených Států, Kosovo. 

A přesto, všichni dál démonizují Rusko 

Náboženský kazatel Pat Robertson dokonce varuje, že Rusko sice zaútočilo na Ukrajinu, ale ten 

skutečný cíl je Israel, což vyústí ve velkou válku a Armagedon a povede to až ke konci našeho 

světa, kdy skuteční věřící (to jsou ti, kteří na Robertsona finančně přispívají, aby mohl létat 

vlastním letadlem a mít na moři jachtu a miliony v bance) budou vyzdviženi do nebe. 

Jiní zase zpochybňují účast Washingtonu na bojích na Ukrajině kvůli nastolení „svobody a 

demokracie,“ což je, čím President Biden obhajuje americkou podporu ukrajinských nacistů. Boj 

za svobodu a demokracii je snadno obhajitelný, protože nepotřebuje další vysvětlení. Rovněž 

podotýkají, že agresivní vojenská snaha ze strany Ruska zabrat území jiného národa by neměla 
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být dovolena a ve skutečnosti, to byl důvod pro vytvoření OSN. Jenže Ukrajina měla během let 

své hranice měněny tolikrát, že je ve skutečnosti těžké říct, kde začíná a kde končí. 

Žádný z těchto argumentů ale neospravedlňuje účast Spojených Států na konfliktu na Ukrajině, 

protože tyto nejsou tím, co se tam děje v nejmenším ohroženy. 

Ukrajinci jen přilévají oleje do ohně 

Ukrajinská vláda Presidenta Zelenského zkouší konflikt s Ruskem ještě zhoršit tím, že se 

mermomocí zkouší přidružit k Evropské Unii a neustále volá po dalších zbraních a po vojenské 

pomoci NATO a Ameriky. Zelenský vyzývá dobrovolníky z celého světa, aby se přidali k 

cizinecké legii a bojovali za Ukrajinu a také se spojil s israelským Premiérem Naftali Bennettem 

a žádal ho, aby mluvil s Putinem a vyjednával za Ukrajinu. 

Premiér Bennett nevzal jeho žádost na lehkou váhu. Odletěl do Moskvy, kde měl 3-hodinovou 

diskuzi s Vladimírem Putinem. Poté se zastavil v Německu, kde mluvil s Kancléřem Olafem 

Scholzem. A pak všecky překvapil, když sám zavolal Zelenskému a radil mu, aby nebral na 

lehkou váhu ztráty na životech obou stran a aby souhlasil s podmínkami, které Putin požaduje a 

tím ukončil válku. Toto potvrzují noviny Times of Israel, Jerusalem Post a také ukrajinské 

zdroje, zatím co kancelář Premiéra to popírá. 

Jiní říkají pravý opak, že Bennett přemlouval Putina, aby přistoupil na podmínky Zelenského. 

Ruská vláda má pouze čtyři požadavky na ukončení války na Ukrajině: (1) skončení všech 

vojenských akcí vůči Rusku; (2) uznání Krymu za část Ruska; (3) uznání samostatnosti 

Luhanské a Doněcké lidové republiky a (4) prohlášení Ukrajiny za neutrální zemi a změnu 

ukrajinské Ústavy za tím účelem. 

Zelenský a jeho strana přijali Bennettův návrh s opovržením a prohlásili, že nepotřebují poštovní 

schránku, ale někoho, kdo by za ně vyjednával. Prohlásili, že toto jsou pouze první kroky a že 

Rusko bude určitě požadovat mnohem víc a odmítli vyjednávat. 

Zelenský rovněž vyzýval světové Židovstvo, aby se přidalo k útoku na ruskou ekonomii. Ve 

videu, které nahrál pro židovské mezinárodní organizace, Zelenský řekl: „Nevidíte co se děje? 

Teď je důležité, aby miliony Židů po celém světě nemlčely. Protože nacismus se zrodí z ticha.“ 

Někteří říkají, že obrázek Zelenského s hákovým křížem na tričku 

je podvrh, ale podle toho, jak ukrajinská armáda pochoduje pod 

nacistickými prapory, jak používají i jiné nacistické symboly, jak 

obdivují Hitlera a uctívají Banderovce, to na podvrh nevypadá. 

Situace na Ukrajině 

Na Ukrajině není žádná demokracie. Když uvážíme, že současná 

vláda přišla k moci v r. 2014 po státním převratu, který byl 

naplánován americkým Státním oddělením vlády Baracka Obamy 

a byl proveden s pomocí CIA, což všecko stálo nějakých $5 

miliard, tak jaká demokracie? Rusofob Victoria Nuland se 
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postarala o propagandu a globalista George Soros jí v tom rád pomohl. President Janukovič, 

který se provinil tím, že byl v přátelském poměru s Ruskem, byl v r. 2014 odstraněn a nahrazen 

Petro Porošenkem, který je židovského původu, stejně jako Zelenský. Zelenský přišel k vládě v r. 

2019, těžce podporován israelským občanem a oligarchou Ihorem Kolomojskim. 

Jak již víme, před jeho rolí Presidenta Ukrajiny byl Zelenský komik, herec a tanečník, který se 

vyznamenal komediální scénkou, kde předstíral, že hraje na klavír mužským přirozením. 

Židovská media samozřejmě oslavují Zelenského jako dalšího Davida, který se postavil proti 

Goliášovi. Říkají o něm, že je „židovský hrdina,“ který statečné odolává nátlaku a trička s jeho 

portrétem a s nápisem „Odporující tyranům od dob faraonových“ jsou již prodávána. Židovská 

obec v New Yorku vybrala již miliony na podporu Ukrajiny. 

Již vzápětí po puči v r. 2014 byly opoziční strany Ukrajiny prohlášeny za nezákonné, někteří 

dřívější činitelé byli uvězněni za „zradu,“ media censurována, Parlament byl rozpuštěn, protože 

patřil k minulému režimu a noví členové byli nastoleni. Ruština, což byl jazyk celé třetiny 

populace byla odstraněna coby oficiální řeč a pak vyhlásila Porošenkova vláda válku na 

převážně ruské východní provincie, kde během posledních 8 let zavraždili asi 14 000 lidí. 

Uvědomují si všichni ti, kteří bojují o „osvobození“ Ukrajiny tato fakta? Anebo jim to uniklo? 

Že by nevěděli o tom, že rasistická ukrajinská vláda vyvražďuje celá léta ty, kteří mluví Rusky, 

terorizuje, vězní a někdy i eliminuje opozici, cenzuruje zprávy, potírá svobodu slova a svobodu 

obyvatelstva a vraždí nepohodlné novináře? 

Demograficky řečeno 

Židovská telegrafická agentura (Jewish Telegraphic Agency) v  demografickém průzkumu z r. 

2020 odhadla, že kromě „základní“ populace 43 000 Židů je asi 200 000 Ukrajinců technicky 

oprávněno získat israelské občanství. To znamená, že jsou všichni prokazatelně židovského 

původu. Evropský židovský kongres (European Jewish Congress) říká, že skutečný počet může 

být 400 000 lidí. 

Jestli to je pravda, pak Ukrajina má to největší seskupení Židů na světě, které zahrnuje aspoň 

8000 Israelitů, kteří by rádi odešli do Israele. I jiní ukrajinští Židé opouštějí zemi. Židé mají 

rovněž podstatnou převahu mezi ukrajinskými oligarchy a mnoho z nich již uprchlo ze země na 

svých jachtách, kdy hledali místa na světě, která by je nevydala a kde by jejich peníze byly jisté 

před sankcemi proti Rusku. 

A protože velká většina amerických „neocons“ (to je vysvětlováno jako neo-conservativní, ale 

správnější by bylo neo-con men, neboli neo-podvodníci) jsou také židovského původu, pak se 

tak trochu nemůžeme divit tomu, že Amerika horlivě podporuje Zelenského a jeho kliku. A to 

stejné platí pro americká a Západní media a jiné hlavní zpravodajské zdroje ve kterých je 

židovská část populace obsažena v mohutné přesile. 

Proč Zelenský? 

Volodimir Zelenský byl zvolen presidentem v r. 2019 velkou převahou hlasů. Snad byl zvolen 

proto, že sliboval, že uvolní napětí s Ruskem a vyřeší krizi s odtrženými dvěma republikami, 
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Doněckem a Luhanskem. Nutno přiznat, že neudělal ani jedno, ani druhé, ale ještě celou situaci o 

hodně zhoršil. Měl mnoho příležitostí upravit poměry s Ruskem a kdyby opravdu byl politik a 

diplomat, nikdy by k současné situaci nedošlo. Jenže on byl pouze herec a protože je zvyklý číst 

scénář, tak do písmene prováděl, co mu Američané jako scénář dodali. 

Zelenský naprosto odmítl přijmout Minskou dohodu, která požadovala odzbrojení, uznání 

samostatných států Luhanska a Doněcka, jejich začlenění do nově vytvořené ukrajinské federace 

a úprava Ústavy v tomto směru. 

Málokdo si uvědomuje, že neuznání Minské dohody způsobilo, že Rusko muselo vtáhnout na 

Ukrajinu. Nemohli se nechat nadále ohrožovat stále se zvyšujícími dodávkami zbraní a 

vojenského materiálu jak z Ameriky, tak z NATO zemí, což bylo zjevné vyzbrojování klíčového 

národa, příliš velkého svou rozlohou a počtem obyvatel, aby mohl být ignorován. 

Jak by se asi Německu líbilo, kdyby Česká republika začala hromadit tanky, dělostřelectvo a 

raketové odpalovací rampy, včetně početného vojska přímo u hranic? Považovali by to snad za 

znamení míru a snášenlivosti? Těžko. A Amerika, ta už by vůbec nic takového nesnesla. 

Amerika napadla země kvůli daleko menším přečinům, než by bylo něco takového. 

Když Zelenský nastavil 60 000 vojáků do Donbasu, řádný kus za hraniční čáru, dovnitř země, 

odkud mohli snadno odstřelovat ruské vesnice, to byl signál, který nebylo možno ignorovat. Že 

by Zelenský nevěděl, co taková zjevná provokace způsobí, nepřipadá v úvahu. A jak to, že vůbec 

nerespektoval Putinovo varování, který řekl, že jestliže se Ukrajina bude snažit o vstup do 

NATO, bude nucen použít „vojensko-technické“ způsoby na obhájení vlastní bezpečnosti. Přece 

bylo víc než jasné, že Putin ani trochu nežertuje. 

Že by Zelenský nevěděl, že NATO je organizace, nehodná důvěry, která se zachovala velmi 

agresivně k mnoha samostatným státům, jako je Jugoskávie, Afghanistán, Libye, Irák a Syrie, 

aniž by k tomu měli důvod? A že NATO je otevřeně nepřátelské vůči Rusku? A to ještě chtěl 

jaderné zbraně. Někomu takovému svěřit jaderné zbraně by bylo velice nebezpečné. 

Stejně tak nepřipadá v úvahu, že by Zelenský nevěděl, že tak zvaný Pravý sektor, což jsou neo-

nacisté, kteří nosí na rukávech nacistické symboly, mají je vytetované i na těle, pochodují pod 

nacistickými prapory a obdivují Hitlera, že zkouší vyhubit všecky etnické Rusy ve státě? Že CIA 

se vynasnažilo, aby tyto rozvratné elementy ještě více vycvičili v brutálních činech vůči populaci 

vlastní země? 

Takže můžeme směle usuzovat, že Zelenský to všecko podnikl právě proto, aby Rusko 

vyprovokoval ke vpádu do země. Na příkaz z Ameriky a na popud z NATO, Zelenský zkoušel 

zatáhnout Rusko do války, aby mohl být Putin a všecko ruské ještě víc ponižováno a 

démonizováno, aby na ně mohly být uvaleny stále horší a horší ekonomické sankce a aby bylo co 

nejvíce této zemi ublíženo. 

Americký plukovník McGregor vysvětluje situaci na Ukrajině následovně: 

„Prvních 5 dnů postupovala ruská vojska opatrně a pomalu a snažila se co nejvíc 

zabránit lidským obětem mezi populací země. Zároveň dávali ukrajinským vojskům 



možnost se vzdát. To ale skončilo. V současné době se Rusům podařilo obklíčit 

zbývající ukrajinské jednotky a ničit je raketovou palbou a bombardováním, 

přičemž pomalu uzavírají okruh kolem nich. 

„Putin jedná přesně podle toho, co řekl v r. 2007 na Bezpečnostní konferenci 

v Mnichově, kde prohlásil, že Rusové nedovolí další rozšiřování NATO až tak 

daleko, až se dotýká jejich hranic, obzvláště na Ukrajině a v Gruzii. Řekl, že takové 

jednání považuje za Trojského koně pro NATO vojenskou moc a U.S. vliv. Toto 

varování opakoval stále dokola, zřejmě doufal, že bude bráno vážně a že tím odvrátí 

nutnost toho, co se stalo v současné době. 

McGregor je přesvědčen, že Putin vyhraje a Ukrajina ztratí. Pak bude rozdělena na části a Putin 

z ní vytvoří obranný val pro zabezpečení jeho země. Kdokoliv bude vládnout na Ukrajině bude 

muset vyhlásit neutralitu a zamítnout veškeré nabídky členství v NATO. Pokud by tyto 

podmínky nový vládce nedodržel, bude sesazen. 

Zelenský mohl všecky tyto podmínky splnit a presidentovat dál, ale neučinil tak. Naopak, 

postavil se na odpor a odmítl s Ruskem vyjednávat. Musel si být dobře vědom toho, že 

ukrajinská armáda, ať je jak chce vycvičená a vyzbrojená, není stavu odolat kolosu, jako je 

Rusko. A přesto stále dál posílá své vlastní i cizí vojáky do války, předem prohrané, kde jdou 

zaplatit svými vlastními životy nedostatek jeho politické chápavosti a své vlastní důvěřivosti. Je 

víc než zřejmé, že Zelenský jedná podle diktátu Washingtonu, který si z něho udělal obětního 

beránka. Spoléhal na Americkou pomoc a posily z NATO, ale to všecko mu bylo v kritické 

chvíli odepřeno. Byl ponechán sám na svých a přesto stále dál věří těm, kteří ho všichni, do 

posledního zradili. Za takovou naivnost a vysoce neprofesionální politické chování nezaslouží 

člověk, který je v pozici hlavy státu, žádnou omluvu, ani soucit. 

---------------- 

POZNÁMKA: Na většinu odkazů v tomto článku se s českou IP adresou nedostanete. To proto, 

že jsou to přímo ruské stránky (Russia Today, Sputnik a TASS), které Evropská Unie blokuje. 

Musíte změnit svoji IP adresu na americkou, pak to funguje. 

 


