Boje na Ukrajině pokračují a ti, kteří situaci zhoršují
Jane Kaufman, 20. března 2022
Rusové již převzali města Cherson a Melitopol a postupují směrem na Mikolajiv. V Donbasu
neustále eliminují ostrůvky kyjevských jednotek a také boje o Mariupol pokračují. Ruská a
donbasská vojska jsou již uvnitř města, zatím co druhá větev armády zabrala vesnice Vodijanov,
Sladkoje, Stepnoje, a jiné a dostali se až k Novoselovce.
Masakr 20 civilistů 14. března, při kterém bylo dalších 26, včetně dětí zraněno, způsobila
ukrajinská vojska, když na město Doněck vypustila raketu Točka-U, vybavenou drobnými
střepy, které se rozprskly na všechny strany. Raketa byla sice sestřelena, ale přesto způsobila
velké ztráty na životech. Kdyby dopadla na zem a tam vybuchla, byla by škoda daleko větší a
v jejím okolí, by bylo v radiusu 500 m všecko zničeno. Ukrajinská vojska záměrně střílejí na
obydlená města, aby zabili co nejvíce civilistů a vinu svádějí na Rusko. Jsou to ve skutečnosti
teroristé a rasisté, kteří zkoušejí likvidovat menšinovou část obyvatelstva vlastního státu.
Dokonalá špionáž
Ukrajinci mají velkou výhodu před ruskými vojsky v tom, že mají vynikající satelitní
zpravodajství přímo z Ameriky. Americké vedení ve Washingtonu a v Německu snímá ze
satelitů elektronické záběry ruských pozic a toto převádějí na Ukrajinu s pouhým 1-2 hodinovým
zpožděním. Takže Rusko ve skutečnosti bojuje na Ukrajině s Amerikou!
Na satelitních snímcích mohou Ukrajinci přesně vidět kde se ruská vojska nacházejí, v jakém
seskupení jsou a nasměrovat útočné zbraně přímo na ně. Bez těchto informací by nemohli
pokaždé zasáhnout cíl s takovou přesností, jako se trefují dnes.
Američané spustili každý způsob špionáže, který mají k dispozici, aby mohli dodávat
Ukrajincům potřebné informace. Obsadili Polsko, Rumunsko a jsou i v Černém moři, odkud na
dálku sledují vývoj situace. Tím samozřejmě riskují válečný konflikt s Ruskem, protože se
aktivně zúčastňují bojů, zatím co ruským spojencům zakazují jakoukoliv pomoc pro Rusko.
Letadla Boeing RC-135 „Rivet Joints“ a Boeing E-3 Sentry „AWACS,“ včetně drónů MQ-9
„Reaper“ jsou využívána na odposlouchávání komunikace a pořizování leteckých snímků
ruských vojsk. Kvůli tomu, že si nemohou dovolit přelety přímo nad Ukrajinou, aby nevyvolali
válečný konflikt, nemohou dodávat skutečné informace, ale musí je napřed zpracovávat a
vyhodnocovat, což zabere čas, jak již napsáno.
Rusové by udělali nejlíp, kdyby jak dróny, tak i satelity jednoduše sestřelili. Bylo by to naprosto
oprávněné počínání.
Kromě špionážních informací posílá Amerika na Ukrajinu také zbraně a jiné vojenské vybavení
v hodnotě mnoha milionů dolarů. Během necelého týdne poslali do Kyjeva 17 000 kulometů,
malých zbraní, protitankových a protiletadlových systémů a odpalovacích ramp pro rakety.
Americký Kongres odsouhlasil další pomoc Ukrajině v hodnotě $13,6 miliard dolarů – je toto
slušné jednání, když protivníkovi zakazují podporu odkudkoliv? Ne, to je typická, zákeřná
západní zrada.

Stejným způsobem volá Joe Biden po skončení války v Jemenu a přitom stejně tak zásobuje
Saudy, kteří na ubohý Jemen útočí, zbraněmi a čerstvými špionážními zprávami.
Ovšem v případě Ukrajiny musí být v sázce něco zcela jiného, než co je nám předkládáno, jinak
by celý zbytek světa nezkoušel za každou cenu vojensky zničit Rusko, když všichni z nich dobře
ví, že Rusové na Ukrajině nemíní zůstat, nemají zájem tuto zemi připojit, pouze chtějí nastolit
pořádek, to je všecko. Jak to, že kvůli tomu vznikl celosvětový poplach? Tady něco nesedí.
Ukrajinská zrada
Ti, kteří šli ze zahraničí pomáhat Ukrajincům bojovat proti Rusům, padli do léčky: na Ukrajině
jim odebrali pasy a zničili je, aby se nemohli vrátit. Pro tyto lidi není prakticky možné Ukrajinu
opustit. Přišli tam z celého světa, z celé Evropy, z Brazilie a z Čile, z Jižní Koreje, z Ameriky a z
Kanady a teď je Ukrajinci drží jako zajatce a nedovolí jim odejít. Mohou tam pouze zahynout.
Rusové zase říkají, že přivézt cizí žoldáky na Ukrajinu, aby proti nim bojovali, dělá z těchto lidí
vojenský terč. Jako takoví nemohou očekávat od ruských vojsk žádné slitování. A zodpovědnost
za jejich smrt je na vládách, které je tam vyslaly.
Britové se ozvali, že několik jejich vojáků zahynulo v bitvě u Javorova, zatím co Ukrajinci trvají
na tom, že tam žádní cizí vojáci nezahynuli. To proto, že ti, kteří padli v boji, jsou automaticky
bráni jako Ukrajinci. Nikdo se tím pádem nedoví jak tito cizí žoldnéři skončili a kde.
Několika z nich se podařilo uprchnout a varují druhé: zůstaňte doma, nejezděte na Ukrajinu, je to
léčka. Pokud přežijete, nepustí vás zpátky.
Nacistické smýšlení na Ukrajině přetrvává
Televizní hlasatel ukrajinského kanálu 24, Fahruddin Sharafmal vyzýval Ukrajince, aby zabíjeli
ruské děti. Odvolával se na proslov Adolfa Eichmanna, kdy tento řekl, že „ … zabitím dětí, tyto
nikdy nevyrostou a národ zanikne.“ A Sharafmal dodal: „doufám, že každý z vás zabije aspoň
jednoho Moskála,“ což je hanlivá přezdívka pro Rusy. Po několika dnech se sice omluvil, zřejmě
to bylo i na Ukrajince příliš mocné gesto, ovšem dal jasně najevo, co je jejich plán.
Již v začátcích této územní katastrofy, která si říká Sjednocená ukrajinská republika, v r. 2014 se
ukrajinští hlasatelé běžně dovolávali genocidy proti Donbasu, když říkali, že „Doněcká oblast má
4 miliony obyvatel, z nichž aspoň 1,5 milionu jsou zbyteční … Donbas musí být využit pro své
zdroje … ale je tam určitá skupina lidí, která musí být vyhlazena.“
Zákeřný Západ stále přilévá oleje do ohně
Všechny dodávky zbraní a příliv žoldnéřů z jiných zemí pouze podporují konflikt na Ukrajině.
Tímto způsobem ve skutečnosti Rusko bojuje proti většině světa, který se zbaběle skrývá za
lacinými barikádami silných řečnických výroků a protiruských sankcí. Už jen „humanitární“
pomoc Ukrajině je ve skutečnosti vojenská pomoc, jak zjistili pracovníci na italském letišti
v Pise. V bednách, kde měly být potraviny a léky, se skrývaly zbraně a munice.
Letištní pracovníci odmítli zbraně na letadla, letící na Ukrajinu, nakládat a jejich Unie, která je
největší unie v zemi, vyhlásila protestní demonstraci. Podle nich, něco takového pouze zhoršuje

válečný konflikt. Prohlásili, že podporují jak Ukrajince, tak i Donbas a také Rusko a nechtějí
přispívat k současnému neuspokojivému stavu.“ Odmítají nakládat zbraně a vojenský materiál,
protože to není jejich povinnost; byli najati na nakládání civilních zavazadel a zde jsou civilní
letadla zneužívána na převážení zbraní.
Přidali se k nim pracovníci z blízkých doků v Livornu a všichni společně požadují mírové
vyřešení ukrajinského problému. Postupně se celý protest přesunul až do Říma, kde protestovali
v blízkosti vojenského letiště. Volali po vystoupení Itálie z NATO a po ukončení válečné situace.
Požadují naprostou neutralitu nejen pro Itálii, ale pro celou Evropu. Říkají, že radši ať jsou
peníze, vynakládané na zbraně použity na vylepšení platební situace zaměstnanců.
Ruský zástupce ministerského předsedy Sergěj Rjabkov rovněž obvinil Západ ze zhoršování
situace na Ukrajině neustálým posíláním dalších a dalších zbraní. Upozornil, že takový konvoj,
který zbraně přiváží, je pro ruská vojska vojenský terč.
A přitom Brusel zdůrazňuje, skrze svého vyslance Josepa Borrella, že sice budou dále pomáhat
Ukrajině, ale že je nutno za každou cenu předejít válce s Ruskem. Takže jednou rukou zvyšují
válečný termostat a druhou rukou mávají bílou plachtou míru. Bojí se, že by mohlo dojít ke 3.
světové válce a přitom nejsou ochotni ani s Ruskem vyjednávat, ani přestat podporovat
nacistické složky na Ukrajině. O co jim doopravdy jde?
Asi by chtěli, aby se Rusko vrátilo na své území a nechalo si nadále líbit všecko, co jim NATO
vyvádí, jak je ohrožuje, pořádá manévry těsně podél hranic, jak na ně Evropská unie uvaluje
jedno embargo za druhým a sankce na sankce. Dnes již víme, že i kdyby k válečnému konfliktu
nikdy nedošlo, že by si Západ nějaký důvod pro další sankce našel. Však sabotují plynovod Nord
Stream 2 už od září minulého roku, kdy byl dokončen a to ještě žádná válka nebyla.
Obviňují ruská vojska, že záměrně odstřelují zalidněná města a že za to budou popohnáni
k mezinárodnímu kriminálnímu soudu. Ale až Rusové předloží důkazy a předvedou svědky,
čímž prokážou, že města byla záměrně odstřelována ukrajinskými jednotkami, jestlipak tito
budou popohnáni k mezinárodnímu kriminálnímu soudu za válečné zločiny?
Pokrytecké jednání Západu
Je jisté, že existuje dvojí měřítko: jedno je pro Rusko a to druhé pro NATO, Ameriku a jejich
přikyvovatele. Jak to, že Amerika a NATO nebyli nikdy postaveni před soud za válečné zločiny,
které bezostyšně páchají po celém světě? Jak to, že na ně nikdy nebyly uvaleny žádné sankce?
Copak si nikdo nepamatuje bezdůvodné napadení Afghanistánu, Iráku, Libyje, Syrie, Jugoslávie,
Somálska, Koreje, Vietnamu a mnoha jiných zemí? Některé zprávy o napadení jiných států se
ani nedostanou do tisku, tak moc jsou v těchto zvěrstvech podporováni mediemi.
Už jen Irák: na podkladě nesmyslného podezření, že mají zbraně hromadného ničení, kterých má
Amerika, Francie, Rusko, Israel, Indie, Pakistán, Čína a kdovíkdo jiný nadbytek, napadli
Američané spolu s Británií, Polskem a Austrálií (které se to vůbec netýká), tuto zemi, aniž by se
napřed přesvědčili, je-li toto obvinění pravdivé, nebo ne. To, že byl Saddam Hussein jejich přítel,
obchodní partner a pomocník nezákonného praní peněz za prodej zbraní, najednou nebylo
důležité. Ani kolaps „prádelny,“ banky BCCI je nezastavil.

Během neoprávněné vojenské invaze, za kterou nebyli nikdy trestáni zničili v Iráku co mohli,
vyrabovali všecko, co mělo jakou cenu a celou zemi uvrhli zpátky do doby kamenné, přičemž
vyvraždili více než milion nevinných obyvatel a vraždí je i nadále tím, že špice jejich raket a
bomb obsahovaly vyčerpaný uran, který celou zemi zamořil na staletí dopředu.
A pak se před světem zkoušeli očistit tím, že prohlásili, že šlo o omyl. Žádné zbraně hromadného
ničení v Iráku nebyly!
Musíme přiznat, že jakési sankce za toto válečné dobrodružství přece jenom byly. Nebyly velké
a byly zaměřeny proti Francii, která se napadení Iráku nezúčastnila. Naopak, spolu s Německem
se odmítli přidat k vraždychtivým jednotkám Ameriky a NATO. A kvůli tomu byly na Francii
uvaleny sankce, protože odmítla se tohoto krveprolití zúčastnit.
Roztahovačné NATO, roztahovačný Západ
Moskva varovala kvůli NATO roztahovačnosti již více než 10 let. Dokonce na Konferenci o
bezpečnosti v r. 2007 v Mnichově se ruský President Putin zeptal všech zúčastněných, proč se
NATO neustále roztahuje po Evropě, až se dotýká ruských hranic, i když je to v rozporu
s demokratickým výběrem států, do kterých se tak či onak vetřelo? Nikdo mu na tuto otázku
dodnes neodpověděl.
Co ale Rusko zalarmovat muselo, pokud jsou to normálně myslící lidé, bylo zjevné zbrojení na
Ukrajině, kdy tam Západ vozil nejmodernější vojenskou technologii a pilně cvičil ukrajinské
jednotky ne v sebeobraně, ale v útoku.
Již dlouhá léta, od rozpadu Sovětského svazu, NATO ohrožuje Rusko jak nejvíc může. I teď,
právě začali vojenská cvičení v Norsku, kterých se zúčastňuje 30 000 vojáků, 220 letadel a 50
válečných lodí. Švédsko a Finsko, které mezi NATO země nepatří se přesto cvičení zúčastní.
Finsko má dlouhou hranici s Ruskem, takže je budou opět ohrožovat.
NATO údajně Rusy pozvalo, aby celou akci sledovali, ale tito se vyjádřili, že „ … jakékoliv
navýšení vojsk NATO blízko ruských hranic nepodporuje bezpečnost této části světa.“ A odmítli
se manévrů zúčastnit.
Ovšem uvědomujete si, kolik takové manévry stojí peněz? A kdo to všecko platí? (Odpověď: my
sami, z příspěvků na Evropskou unii.) Proti komu jsou tak horlivě vojáci cvičeni? Amerika je
s nimi jedna ruka, ta je možná nenapadne, Rusko nemá zájem o zabírání cizího území a kdo jiný
tady je? Snad Čína, ale ta zatím bojuje spíš ekonomicky a v současné době ji zajímá víc Tajwan
než Evropa. Stejně je možné, že i se vším nácvikem by se Číně neubránili.
Švédsko, až doposud neutrální země, uvažovalo o vstupu do NATO, ale začátkem března 2022
se jejich Premiérka Magdalena Anderssonová vyjádřila, že to zatím nepřipadá v úvahu, protože
by nebylo dobré ještě více zvýšit napětí v Evropě. Rovněž Srbsko, maje v živé pamětí
bombardování země před pouhými 20 lety prohlásilo, že nemají v úmyslu do NATO vstoupit.
A již se vyskytla zpráva, že během manévrů zahynuli čtyři američtí vojáci, když se jejich letadlo
V-22B Osprey zřítilo, cestou z průzkumného letu na sever země. Policie ihned zahájila pátrání a
když letadlo našli, byli všichni čtyři nalezeni mrtví. Není udáváno, co zavinilo zřícení letadla.

Dvojí míra na situaci na Ukrajině
Celých 8 let kryl Západ výstřelky ukrajinských neo-nacistů vůči obyvatelům Donbasu a
neinformoval o nich. Ani těch 14 000 mrtvých, které Kyjev za tu dobu na Ukrajině
vyprodukoval, je nepřimělo říct lidem pravdu. A kdyby Rusko nevtáhlo na Ukrajinu, tak těch
mrtvých by bylo ještě mnohem víc a přesto by Západ, spolu s tiskem a televizí pořád dál mlčel.
Hned po převratu v r. 2014 začaly na Ukrajině vznikat dobrovolné nacionalistické vojenské
oddíly, které začaly Donbas terorizovat. Jedna z nich, Azovův oddíl, byl veden Andrijem
Biletským, což byl dřívější vedoucí charkovské odbočky organizace Štěpána Bandery, Tryzub.
Jejich „posláním“ bylo „vést bílou rasu světa na konečnou výpravu proti semity vedeným
podlidem (untermenschen).“ Přes své názory, anebo spíš kvůli nim, se Biletský stal členem
Parlamentu, kde působil až do r. 2019.
Azov oddíl, s jejich okázale nacistickým smýšlením a nacistickou symbolikou se během let
vyznamenal útoky na civilní obyvatelstvo Donbasu, které okrádali, znásilňovali a mučili, plus
vraždili, jak říká hlášení OSN z r. 2016. A přesto v tom nic neudělali a celý Západ dál mlčel.
Azovovci a jim podobní rozšiřovali jejich ideologii hlavně mezi mladými lidmi. Pořádali
Banderovské kurzy a Banderovské festivaly a na tuto činnost dostávali od vlády značnou
finanční podporu.
Člověk, který o sobě říká, že je Ukrajinec prohlašuje ve videu, že Ukrajina je velmi špatná země.
Lidé jsou zkoruptovaní, jsou to lháři a zloději. On sám plně souhlasí s příchodem ruských vojsk
na Ukrajinu. Říká, že Putin nemá v úmyslu rozdělit Evropu; pouze bojuje s děsivou korupcí.
A teď se to všecko hrne k nám
Když si uvědomíme, že Ukrajinci dnes v houfech opouštějí svoji zemi a putují přímo směrem
k nám, tak to není zrovna příjemná myšlenka. Člověk rád pomůže druhému, který je v nouzi, ale
když za tu pomoc může dostat odměnou bodnutí nožem do zad, tak ho myšlenka na dobrého
Samaritána rychle přejde. Nadarmo se neříká „za dobrotu na žebrotu.“
Co je ještě horší, obrovská část těchto nových přistěhovalců nejsou vůbec Ukrajinci, ale je to
obvyklá banda z Alžíru, ze Slonovinového pobřeží, z Maroka, Indie, Kyrgyzstánu, Konga,
Kamerúnu, Pakistánu, Nigerie a Číny a tito všichni prohlašují, že jsou praví Ukrajinci. Někteří
analysté odhadují, že je jich asi 30% emigrujícího davu. Zatím jsou bráni do Francie, kde
spoléhají na to, že dostanou zadarmo ubytování, vzdělání, lékařskou péči a k tomu ještě finanční
podporu.
-----------------POZNÁMKA: Na některé odkazy v tomto článku se s českou IP adresou nedostanete. To proto,
že to jsou stránky, blokované Evropskou Unií. Musíte změnit svoji IP adresu na americkou, pak
to funguje.

