Ukončení války na Ukrajině a ukrajinská zákeřnost
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Ruský president Putin oznámil, že 9. května bude válka na Ukrajině skončena. Je to den, který
Rusko oslavuje jako Den vítězství nad Hitlerovými vojsky v r. 1945. Rusko stále dál považuje
Ukrajinu za nacistický stát a tím, že vtáhli do země, zkouší Nacizmus odstranit a nastolit vládu,
která bude pro-lidská.
Ruský Ministr obrany Šojgu řekl reportérům, že hlavní cíle na Ukrajině byly dosaženy a Rusko
se teď bude soustředit pouze na osvobozování Donbasu.
Zároveň Rusko oznámilo, že začne podstatně snižovat počet vojsk v severní Ukrajině, kolem
Kyjeva a Černigova, což považují za projev dobré víry ve výsledek mírových dohod s Kyjevem.
Ovšem hned pár hodin na to vystřelila ukrajinská vojska raketu na sklad munice u města
Belgorod, na ruském území. Raketa sice nikoho nezabila, ale zranila 4 ruské vojáky. Později se
Ukrajinci přiznali, že raketu vystřelila jejich 19. Brigáda, ale prý se jednalo o omyl!
Diplomatické řešení ukrajinské situace
Ministr zahraničí Lavrov hodlá pokračovat v hledání diplomatické cesty k řešení ukrajinských
problémů a bude dále jednat s ukrajinským Ministrem zahraničí Dmytro Kulebou. Odmítá ale
k jednání přizvat Západ, protože podle něho, „se již mockrát stalo, že diplomatické úspěchy byly
naprosto zničeny kolegy ze Západu. Těmto lidem není možno dále věřit.“
Připomíná, že v únoru 2014 měla Evropská unie zaručit dodržení smlouvy mezi tehdejším
ukrajinským presidentem Viktorem Janukovičem a Majdanovými protestujícími v Kyjevě. Tato
smlouva představovala značný diplomatický úspěch, ale hned druhý den opozice smlouvu
ignorovala a EU v tom nebyla schopna nic udělat. A jak současná situace dokazuje, tak je ještě
v nedodržování smlouvy podporovali dodávkami zbraní.
Janukovič byl násilně sesazen a musel doslova ze země utéct. Noví ukrajinští vládci okamžitě
poslali vojsko na hranice Doněcka a Luhanska, kteří s pučem v Kyjevě nesouhlasili. V září
stejného roku došlo k další dohodě, zvané Minsk 1, kdy se jednání zúčastnila Ukrajina, Rusko,
Německo a Francie. Smlouva požadovala, aby obě strany spolu přestaly bojovat, aby byly
odstraněny těžké válečné zbraně, vyměněni váleční zajatci a byly dovoleny dodávky humanitární
pomoci. Ani tato smlouva nebyla Ukrajinou dodržena, i když ji podepsali.
Další smlouva byla Minsk 2, v r. 2015, která znovu požadovala ukončení bojů, samostatnost pro
Donbas, administrativní a politickou změnu ukrajinského statusu, která by vznik nových dvou
republik ve státě potvrdila. Ani tato smlouva nebyla ukrajinskou vládou dodržena.
„Evropská unie se jako organizace ukázala neschopná zajistit dodržení smluv, které byly
diplomatickým jednáním dosaženy,“ říká Lavrov.
Jak moc to Ukrajina myslí vážně?
Není jisté, jestli se s takovou zemí jako je Ukrajina a s jejím současným vedením v podobě
komických herců a filmových producentů vůbec dá diplomaticky jednat. Zelenský, jenž

v současné době hraje úlohu presidenta, neustále žebrá na Západě o více peněz a více zbraní a
munice. Zbývá vědět, jestli opravdu chce mír, anebo hodlá válčit do úmoru. A Ukrajinské
ambasády po celém světě verbují dobrovolníky, které najímají na Ukrajinu jako žoldnéře, což je
v přímém rozporu s Vídeňskou dohodou z r. 1962. Dostali již na Ukrajinu 6500 žoldáků ze 62
zemí. Z nich 600 již zahynulo a 500 uteklo zpátky, odkud přišli.
Rusko varovalo všecky národy, že tito cizinci, pohybující se na ukrajinském území s útočnými
úmysly jsou považováni za teroristy a stávají se pro ruská vojska terčem a že s nimi Rusové
nebudou mít smilování. Ukrajinci s nimi mají ještě méně soucitu a hromadně je posílají do zóny
odstřelu, kde spolehlivě ví, že zahynou. Proč je potom na Ukrajinu zvou, není jisté.
Skoro se zdá, že jak Ukrajina, tak i Západ neuznávají žádnou mezinárodní dohodu, nebo
smlouvu a dělají si co chtějí. Je velice podivné, že jim to všem projde.
Ukrajina chce od Západu náhradu
V současné době došla Ukrajina tak daleko, že uvažují o vystavení účtu Západu za škody,
vzniklé tím, že je nepřijali mezi sebe a do NATO. Navrhl to ukrajinský ambasádor v Turecku,
Vasil Bodnar poté, co ukrajinská Účetní komora přišla s nápadem, že mezinárodní věřitelé by
měli odepsat $57 miliardový ukrajinský dluh, kvůli vojenské situaci v zemi a škodám, které
způsobila. Ukrajinské Ministerstvo financí ale všecky usadilo a řekli, že budou dluh nadále
splácet.
V r. 1992, když Ukrajina přijala členství v „Mezinárodním peněžním fondu“ (International
Monetary Fund, IMF), byl jejich dluh nulový a to díky Rusku, které na sebe vzalo veškeré dluhy
bývalého Sovětského svazu, i když byly rozpočítány na jednotlivé národy, které tento celek
tvořily. Tento dluh činil více než $100 miliard a přesto ho Rusové do r. 2017 celý splatili.
Takže přesto, že Ukrajina začala s čistým štítem, během dalších let nashromáždila za miliardy
dluhů, které dnes má potíže splácet. Spojené státy využily jejich závislost na půjčených penězích
k tomu, aby vládu manipulovaly a docílily změny ve státě, které vyhovovaly jejich plánům. Jak
to dopadlo, dnes již víme.
Válečná fronta na Ukrajině
Válečná fronta se posunula až k vesnici Sartana, kde žijí převážně Řekové. Místní lidé říkají, že
doopravdy neví, kde je fronta, ta se pohybuje sem a tam. Když slyší střílení, schovají děti,
zalezou domů a tajně pláčou. Mnozí ztratili příbuzné, mnozí děti. Střílející strana jsou vesměs
Ukrajinci a Azovovci. Azovovci byli dříve neo-nacistická skupina, ale teď jsou součástí Národní
gardy. Odstřelují vesnice, hlavně kostely a bombardují školy.
Bombardovali Mariupol jen aby vyvolali paniku. Lidé pak prchali pryč a oni je používali jako
živé lidské štíty. Dnes je drží v zajetí a hlídají je se zbraněmi v rukou. Část ukrajinské armády se
chtěla vzdát a dostali (od Rusů) sms zprávy, že mohou přijít a nic se jim nestane. Jenže Azovovci
po nich začali střílet a nedovolili jim odejít. Ty dvě části teď spolu válčí.
Před osmi lety bylo referendum, lidé to chtěli v Ruštině, ale bylo to jen v Ukrajinštině, Ruština
byla zakázána. Když jste přišli do obchodu a pozdravili rusky, byla za to pokuta.

Ukrajinští nacionalisté (nacisté) drží asi 4,5 milionů civilistů jako rukojmí. Kde potřebují,
používají je jako lidské štíty a nedovolují jim opustit města skrze bezpečné koridory, které
Rusové vytvořili. Ti, kteří by zkoušeli ujet v autech, jsou odstřelování.
Stěhují těžkou vojenskou mašinerii do obytných částí a podle pokynů z Kyjeva mají možnost
zabrat cokoliv, co považují za potřebné. Mohou vniknout lidem do obydlí a odtud střílet a kdyby
majitelé projevili sebemenší odpor, mají dovoleno je na místě zastřelit.
Váleční zajatci mučeni a terorizováni
Vynořila se nějaká videa, která ukazují strašlivé scény z mučení ruských válečných zajatců.
Vojáci jsou stříleni do nohou, aniž by byli poté ošetřeni. V jednom videu leží několik ruských
zajatců na zemi a na všech jsou vidět známky nemilosrdného bití, spolu se zraněním nohou, která
vypadají jako střelné rány z blízka. Jsou vyslýcháni ozbrojenci, kteří mají modré pásky na
rukávech, což používají ukrajinští vojáci. Někteří zajatci během výslechu zjevně zemřeli.
Rusové pátrali kde jsou tato videa nahrávána a zjistili, že s největší pravděpodobností se to děje
na vojenské základně blízko Charkova, která je používána „nacionalisty.“
Tato krutost vyvolala znechucení i v těch, kteří jsou na straně Ukrajiny. Dokonce i tak zvaní
„zpravodajové“ pochybné internetové stránky Bellingcat, která je placena z Ameriky, vyjádřili
značné znechucení a dovolávali se vyšetřování těchto zvěrstev.
Ukrajinská vojska při ústupu záměrně všecko ničí
Rusům se podařilo drónem nafilmovat letiště v Mariupolu, které bylo předtím okupováno
ukrajinskými vojsky. Zjistili, že letiště je skoro zničeno. Okolí přistávací plochy je plné kráterů
od výbuchů a výkopů. Okna letištní haly jsou vytlučena a všechna letadla jsou pryč. Také situace
ve městě je katastrofální, kdy ukrajinská vojska brání civilistům město opustit a nutí je trpět
nedostatkem potravin a pitné vody. Ukrajinci se odmítají vzdát, i když jejich možnosti nejsou
skoro žádné, takže situace je tak trochu beznadějná.
Mezi lidmi koluje názor, že někde na letišti je tajné vězení, kam Ukrajinci nezákonně zavírali
občany Doněcké a Luhanské republiky. S největší pravděpodobností se toto místo nachází
v bývalých chladicích prostorách, kde byly odstraněny kovové obaly zdí a celé místo bylo
přejmenováno na „knihovnu.“ Asi před měsícem začali Ukrajinci v okolí kopat, zřejmě kopali
hroby pro zemřelé vězně, jak za sebou zkoušeli zahladit stopy.
Obchod s lidskými orgány
Případy zběhů z ukrajinské armády jsou početné a případy sebevražed rovněž tak. Vojáci mají
zřejmě strach a to oprávněně. O tom nás samozřejmě nikdo záměrně neinformuje a i vojenští
velitelé drží tyto informace v tajnosti. Již v r. 2014, když nepokoje v Donbasu začaly, Ukrajina
uzavřela výhodné obchodní smlouvy s Evropskou unií, Spojenými státy a Israelem, kterým
dodávala lidské orgány. Tyto orgány získávali od lidí, kteří ještě žili a později jejich mrtvoly
spalovali v krematoriích, aby nezanechali důkazy. Většina nedobrovolných dárců byli vojáci
sami, kteří byli z fronty dovezeni do nemocnice v bezvědomí. Také případní zajatci, ať už to byli
členové donbasské milice, anebo civilisté, často ženy a děti, byli k tomuto účelu používáni.

Pachatele z této činnosti usvědčuje výměna dopisů mezi zástupcem velitele ukrajinské strany
„Otčina“ Sergějem Vlasenkem, německou lékařkou Olgou Wieber a velitelem vojenského oddílu
„Donbas“ Semenem Semenčukem, které o tomto nelidském podnikání pojednávají a které se
nějakým způsobem dostaly na internet.
Podle ukrajinských diplomatů, zranění vojáci jsou záměrně ponecháni bez lékařské péče, aby
bylo možno je využít jako dárce orgánů. Díky krematoriím, které zahladí veškeré stopy, je
možno získat orgány v hodnotě statisíců dolarů, naprosto zadarmo. Tyto peníze jsou poté
proprány skrze vysoce postavené špionážní agentury ve státě, bez jejichž spolupráce by nebylo
možno tento obchod provozovat.
Prodej lidských orgánů je na Ukrajině rozšířen i mezi lidmi, z nichž mnozí se tímto způsobem
živí. I v jiných zemích obchod tohoto druhu vzkvétá. Na příklad v Bulharsku prodávali orgány
ukrajinských migrantů bohatým cizincům. Jedna ledvina stojí od $50 tisíc nahoru, z čehož
polovina jde do státní pokladny a dárce dostane 5-15 tisíc.
Američan Russell „Texas“ Bentley hlásí přímo z Doněcka
Někdy v půli března se na společenských internetových stránkách objevily výzvy k matkám,
manželkám a sestrám doněckých vojáků, aby se v určitý den a hodinu dostavily do
Administrativní budovy ve středu města, kde o nich obdrží zprávy. Tyto výzvy tam dali
Ukrajinci, vydávající se za občany Donbasu. Zkoušeli tím dostat co nejvíc lidí na jedno místo. A
pak vystřelili na Administrativní budovu balistickou raketu Točka-U, což je 500-kg bomba,
naplněná střepinami, které se po výbuchu rozprsknou široko daleko do okolí. Raketu se sice
podařilo sestřelit, ale přesto, 23 lidí bylo zabito a 18 zraněno.
Italské noviny La Stampa přinesly o této události zprávu, ale napsali, že raketu, která podle nich
zabila ukrajinské civilisty vystřelili Rusové! Jiná evropská media se přidala a dokonce přesunula
celý útok do Kyjeva.
Hned na to bombardovali Ukrajinci brzy zrána trh v ulicích městečka Petrovskij. Dobře věděli,
že trh bude plný lidí, že tam budou převážně ženy, děti a staří lidé, protože muži jsou na frontě.
Čtyři ženy při tomto útoku zahynuly. Je to terorismus, jsou to válečné zločiny, které Západ
nechce vidět, protože je páchají Ukrajinci. Je to válka zla proti dobru.
Russell přiznává, že kvůli své zpravodajské činnosti je dnes znám po celém světě. Lidé mu
posílají finanční příspěvky, kterými on podporuje doněcké vojenské složky. A už se vyskytla
snaha tyto peníze zmrazit, takže zdroj příjmů vyschl. Ti, kteří mu tímto způsobem pomáhali byli
pak navštíveni podivnými, gestapo připomínajícími tvory, kteří je zpovídali, proč mu ty peníze
posílali.
Jak říká, „ty peníze nejdou do Ruska, ale jdou Russellovi a přesto s tím mají problém. Naštěstí
Čínu a Afriku tak snadno odříznout nemohou a i odtud jdou finance.“
Russell se obává, že Ukrajinci připravují chemický útok pod falešným praporem, ze kterého
chtějí obvinit Rusko. To je samozřejmě nesmysl, Rusko nemá nic takového zapotřebí a už vůbec
nepotřebuje používat zakázané chemické zbraně, protože vyhrává. Ale většina hlupáku na

Západě, kteří nedokážou přemýšlet, tomu bude určitě věřit. Něco takového by mohlo způsobit,
že Amerika a NATO vtrhnou na Ukrajinu a pak by došlo k opravdové válce.
Je ale také možné, že už je všecko domluveno. Že Rusko udělalo s Amerikou tajnou smlouvu,
podle které zaberou cokoliv z Ukrajiny chtějí, načež NATO vtáhne do země a „vyžene“ Rusy
ven, aby aspoň trochu zachránili svoji reputaci. Jenže kdyby NATO během tohoto procesu
vypálilo jedinou střelnou ránu, anebo jen někdo z nich hodil kamenem po ruském vojákovi, pak
bychom měli 3. světovou válku se vším všudy.
Rusko postupuje na Ukrajině poměrně pomalu, protože zkouší chránit civilisty a udělat co
nejmenší škodu na infrastruktuře. Nakonec oni sami budou ti, kdo to všecko budou později
opravovat. Zato Ukrajinci, ti používají tisíce civilistů jako lidské štíty, ničí nemocnice, mosty,
knihovny a zaminovávají všecko, co mohou.
Ve městě, kde Russell žije je všeho dostatek, jídla, pitné vody, i levného benzinu a dokonce i
elektřinu mají většinu dne. Rusko je rovněž dobře zásobováno, mají všecko co potřebují a taky
nejlepší armádu na světě. Zato Evropa bude mít brzy značnou krizi a nebudou mít co jíst. Pak
teprve uvidí, že Amerika není skutečný přítel a budou prosit Rusko o potraviny a energii a Rusko
jim s největší pravděpodobností pomůže, pokud budou ochotni upravit své vztahy k nim. Střední
Východ, Afrika a i Jižní Amerika se stále víc přibližují k Rusku.
A Amerika pak zůstane sama.
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