
Amerika a Ukrajina – to není diplomacie, to je šaškárna 

Jane Kaufman, 3. dubna 2022 

V Americe mají značný problém s jejich presidentem a také s příliš velkým množstvím hlavních 

osob ve vládě. Tito lidé absolutně nemají ponětí o diplomatickém jednání a o slušném chování. 

Vulgaritu považují za otevřenost a hážou nebezpečnými slovíčky sem a tam, jakoby si nebyli 

vědomi toho, že takovým nevhodným chováním mohou vyvolat nebezpečný konflikt. Zřejmě si 

myslí, že jim samotným přece všecko projde, vždyť jsou Američané! 

Na příklad, President Biden se již o ruském Presidentovi Putinovi vyjádřil, že je „řezník,“ jindy 

ho nazval „vražedným,“ nebo „krvavým diktátorem“ a dokonce i „zločincem.“ To není důstojné 

chování, hodné presidenta státu, a je to naprosto nevhodné a vrcholně urážlivé vůči vedoucí 

osobnosti jiného státu. Války byly rozpoutány kvůli daleko menším přestupkům, než jsou tyto. 

I kdyby tímto způsobem mluvil Biden o obyčejném člověkovi z ulice, tak je to nevhodné, 

nedůstojné a právně postižitelné chování. 

Bylo by zajímavé vědět, co by se stalo, kdyby Putin nazval jeho samotného všemi těmi 

hanlivými názvy, kterými Biden tolik plýtvá na veřejnosti. 

Mluvčí Presidenta Putina Dimitrij Peskov řekl, že: „i když diskuze o bezpečnosti mezi 

Moskvou a Washingtonem je nutná, okénko této příležitosti se rychle uzavírá kvůli osobním 

urážkám ze strany U.S.“ Naznačil, že to může vést k daleko nebezpečnější situaci. 

Peskov dále dodal, že „Slyšíme a vidíme prohlášení, která jsou skutečné osobní urážky 

Presidenta Putina. Přesto, i přese všecky tyto skoro denní urážky, Rusko nemíní odpovídat ve 

stejném tónu, aby zabránilo zbytečnému navršování této rétoriky a aby nechali otevřenou 

možnost dialogu. Náš President je velmi moudrý, předvídavý a kulturní mezinárodní osobnost.“ 

Zde bylo na místě použít skutečnost, že U.S. válečná mašinerie způsobila smrt statisíců po celém 

světě několika desetiletími svých neopodstatněných útoků na jiné národy, obzvláště na Středním 

Východě, což zahrnuje Irák, Afghanistán a Libyi, a tuto možnost Peskov schopně využil. 

Bidena ovšem nic nezastavilo. Dokonce šel tak daleko, že vybreptal do mikrofonu, že Amerika 

cvičí ukrajinské jednotky v Polsku a jiní politikové to zkoušeli zamluvit tím, že řekli, že 

„Amerika spolupracuje s ukrajinskými vojsky.“ Což je to stejné. 

Když se reportér televizní stanice ABC nedávno ptal Bidena, jestli souhlasí s těmi, kteří říkají, že 

ruský President Vladimír Putin je „vrah,“ odpověděl: „souhlasím!“ 

Jiný novinář, Peter Doocy řekl pak Bidenovi: „Vy jste řekl na veřejnosti příliš mnoho věcí, které 

pak musí být vyvráceny.“ 

Biden: „Co musí být vyvráceno?“ 

Doocy: „Řekl jste vojákům, že půjdou na Ukrajinu, že U.S. použije chemické zbraně a dovolával 

jste se změny režimu v Rusku.“ 

Biden: „Ale nic z toho se nestalo!“ 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/kremlin-warns-bidens-emotional-rhetoric-could-lead-something-irreparable-dangerous


Biden opravdu řekl vojákům v Polsku, že půjdou na Ukrajinu. Řekl jim přesně: „Uvidíte sami 

(ukrajinské civilisty jako bojují s ruskými vojsky), až tam budete.“ Od presidenta, taková řeč 

znamená pouze jedno, že tyto vojenské jednotky budou přesunuty právě tam. Přesto, Bílý dům 

později popřel, že něco takového bylo tím míněno a trval na tom, že „není žádná změna 

v Bidenově pozici a vojáci nebudou na Ukrajinu posláni.“ 

Jeho různé, vesměs urážlivé výstřelky jsou sváděny na emocionální výbuchy, na momentální 

zanícení a na kdovíco jiného. Jenže člověk, který nedovede své emoce kontrolovat a ovládat se, 

nemá co dělat na místě presidenta. Takový člověk není schopen vést národ, když nedokáže vést 

ani sám sebe. 

Vést národ? Pardon, copak některý president opravdu vede národ? Tak nerozumný slovní obrat 

se mi tam musel připlést omylem. 

Bidenova návštěva Polska 

Je nutno uznat, že President Biden při svých proslovech volí slova tak nahodile, že mnohdy 

nedávají vůbec žádný smysl. Není jisté, jestli jeho herecké scénáře jsou tak špatně psány, anebo 

improvizuje a jak má myšlenky v hlavě nějak popletené, tak i jeho řeč podle toho zní. Mluvě 

v Polsku k malé skupince amerických vojáků, Biden řekl: 

„Co je zde v sázce, to není jen to, co děláme tady, na Ukrajině, kde zkoušíme pomoc ukrajinským 

lidem a zastavit ten masakr. Jako další, co je v sázce, jak vaše děti a vnoučata budou vypadat co 

se týče jejich svobody.“ 

Prohlásil také, že americká vojska se zúčastňují generačního boje proti jednotkám autokratů. A 

pak pokračoval: 

„To, v čem jste zainteresováni je mnohem víc, než pouze jestli můžete zmírnit bolest a utrpení lidí 

na Ukrajině. Zde jsme v nové fázi, vaše generace, zde jsme v dobách změny … Vy se nacházíte 

uprostřed boje mezi demokraciemi a oligarchy.“ Kupodivu si nevšiml, že oligarchové jsou právě 

na Ukrajině, že mají zemi rozdělenou na několik částí a těmto vládnou. 

„Ukrajinci jsou lidé pevného charakteru; jsou to odvážní lidé a já jsem si jist, že to také 

pozorujete. Tím nemyslím pouze armádu, však je cvičíme od té doby, co Rusko vtáhlo na 

Ukrajinu, ale i obyčejné občany.“ 

Jestli vám mnohé z toho nedává smysl, pak nejste sami. Je těžké pochopit, co se tady stalo. 

Biden byl ze začátku své presidentské funkce naprosto neschopný souvisle mluvit a často jeho 

řeč vůbec nedávala smysl. Vykládal o mimozemšťanech, které viděl v kuchyňském umyvadle a 

podobné nesmysly Dokonce ani nedokázal vést diskuzi s novináři a často, jak četl co má říci 

z Teleprompteru, tak dělal hrubé chyby, jako na příklad, prohlásil doslova: „ … a to je s čím 

souhlasím. Teď se usměj a zvedni ruce.“ 

Dnes jedná volně a skoro samozřejmě a řeční mnohdy až moc. Co způsobilo tuto změnu? Dostal 

snad nějaké léky, které dokážou odstranit příznaky mentální degenerace? Anebo je to vůbec ten 

stejný člověk? Mnozí říkají že ne a je těžké s nimi nesouhlasit, obzvláště když vidíme, jak 

snadné je provést změnu s dnešními divadelním prostředky, viz krátké video ZDE. 

https://www.rt.com/news/552725-biden-us-troops-ukraine/
https://www.youtube.com/watch?v=0RBIXqEl2fE


Snad to nejhorší, co mohl říct 

Při proslovu pro velký zástup nadšených občanů hlavního města Varšavy, se President Biden 

přestal držet předepsaného scénáře a řekl co slina na jazyk přinesla. Předně odsoudil „brutalitu 

na Ukrajině“ ruského Presidenta Putina, což je naprostý nesmysl. Každá válka je brutální a U.S. 

mají s válečnou brutalitou více než dost zkušeností. Ale pak dodal něco, co rozhodně neměl 

vyslovit, když řekl, že „Probůh, tento člověk (čímž myslel Putina) nemůže zůstat u moci.“ 

Někdo z Bílého domu ihned zkoušel tento přehmat zakrýt a řekl, že „President tím mínil, že 

Putin nemůže mít dovoleno, aby používal svoji moc proti svým sousedům. To nebyla diskuze o 

Putinově moci v Rusku, anebo snaha o změnu režimu.“ 

Později, zpátky v Americe, Biden sám zkoušel tuto diplomatickou katastrofu zamluvit a 

prohlásil: „Já jsem tehdy pouze projevoval své morální pohoršení, které jsem pociťoval na 

základě činů tohoto člověka. Nemínil jsem tím tehdy a nemíním ani dnes navrhovat změnu 

vedení (v Rusku).“ 

Americký sekretář státu Anthony Blinken se rovněž ihned zapojil a prohlásil, že „Spojené státy 

opakovaně prohlásily, že nemají zájem o změnu režimu v Rusku, nebo kdekoliv jinde … Ruští 

lidé sami musí rozhodnout, kdo je povede.“ 

Josep Borrell, hlavní diplomat Evropské unie přispěchal na pomoc a řekl, že „V EU nemáme 

zájem o změnu režimu (v Rusku). To je něco, o čem musí ruští občané sami rozhodnout, pokud 

ovšem o tom rozhodnout mohou.“ Neodpustil si ten rýpanec. 

Skutečnost je naprosto jiná 

Všichni zkoušeli zachránit situaci, ale ve skutečnosti, pravý opak je pravda. Britský novinář Niall 

Ferguson napsal, že má důkazy o tom, jak vyšší člen Bidenovy administrace řekl poté, když 

ruská vojska vtáhla na Ukrajinu, že „To jediné zakončení teď je konec Putinova režimu. Až do té 

doby, pokud bude Putin u moci, bude Rusko vyvrhel, který nikdy nebude vítán zpátky ve 

společnosti národů.“ 

Michael McFaul, bývalý Ambasádor Spojených států v Rusku (2012-2014) řekl, že ruský 

President Vladimír Putin věří, že Spojené státy těžce pracují na tom, aby způsobily změnu 

režimu po celém světě, včetně Ruska, skrze metody jako jsou tak zvané „barevné revoluce,“ 

nebo občanská povstání.  

Již v r. 2005 napsal McFaul dokument o snaze Spojených států o změnu režimu v původním 

Sovětském svazu. Kvůli tomuto spisu byl v Rusku coby Ambasádor značně neoblíben. 

V r. 2011, při své návštěvě Ruska, Joe Biden údajně dělal na Putina, tehdy coby Premiéra, 

nátlak, aby se nepokoušel o znovuzvolení na presidenta, protože „to by nebylo dobré pro celou 

zemi a pro něho samotného.“ Putin se nenechal odradit a o rok později tak-tak vyhrál 

presidentské volby, Kreml poté obvinil Spojené státy z ovlivňování volebního procesu. 

K tomu se vyjádřila bývalá Sekretářka Státu, Hillary Clintonová, že by mělo být zahájeno 

vyšetřování volebního procesu, protože jsou vážné obavy, že něco bylo v nepořádku. 

https://www.rt.com/russia/552943-biden-russia-regime-change/


Putin obratem obvinil Clintonovou, že zkoušela dát signál opozici, aby vyprovokovala v Rusku 

nepokoje. Na to Bílý dům omezil veškerý kontakt s Putinem, k čemuž došlo také vlivem již 

zmiňovaného McFaula a zaměřili se na Medvěděva. 

Rozpoutal se doslova boj o to, jak dostat Putina z presidentského křesla. Anglická špionážní 

agentura MI6 doručila do Ruska elektronickou jednotku, která umožňovala tajnou komunikaci na 

dálku a nazývala se „špionážní kámen“ (spy rock). Rusové ji odkryli a obvinili Brity, že ve 

skrytu financují ruské opoziční skupiny. Poté byly z Ruska vyloučeny neziskovky, protože 

„ohrožovaly ruský konstituční pořádek, obranyschopnost a bezpečnost.“ 

A pak, v r. 2014 Amerika financovala a podporovala ukrajinský Majdan, kdy svrhli lidem 

zvoleného presidenta Viktora Janukoviče a dosadili do presidentského křesla svého paňácu. 

Americký Senátor John McCain a všem známá Victoria Nuland byli tehdy oba viděni v Kyjevě 

na náměstí, kde nadšeně vítali rebely. 

Bidenův Sekretář státu Blinken nedávno prohlásil, v proslovu k ruskému lidu: „Vy sami, stejně 

jako Ukrajinci, nebo Američané, či kteříkoliv jiní lidé, chcete ty stejné základní věci, jako je 

dobré zaměstnání, čistou pitnou vodu, mít možnost vychovávat děti v bezpečném sousedství, 

poslat je do dobrých škol, aby měly lepší život, než vy jste měli. Jak vám může k dosažení těchto 

věcí pomoci ničím nevyprovokovaný agresivní výpad Presidenta Putina proti Ukrajině?“ 

Malá poznámka na okraj, proč „lepší život než vy?“ To znamená, že je čítáno s tím, že nemáme 

dobrý život? 

Sám President Biden poté promluvil k ruským lidem a řekl, že oni nejsou ten nepřítel a že pevně 

věří, že ani oni si nepřejí krvavou a ničivou válku proti Ukrajině. 

Americké Ministerstvo státu šlo tak daleko, že vydávalo tweet zprávy v Ruštině, kdy 

povzbuzovali veřejnost k demonstracím proti válce. „Otevřený protest Rusů proti Presidentovi 

Putinovi a jeho válce je velmi odvážný čin,“ říkal jeden takový tweet. 

Ve skutečnosti, tito šílenci by si měli Presidenta Putina předcházet, protože tento člověk velí 

největšímu jadernému arsenálu na světě a má k dispozici desetkrát víc bojových jaderných zbraní 

než celá americká armáda. On sám může vydat ruským vojskům příkaz k boji, ale také příkaz, 

aby bojovat přestali a odpochodovali. Na něm záleží, jestli válka na Ukrajině skončí, anebo bude 

pokračovat. Vždyť tento člověk je nejmocnější na celé planetě a my ho budeme záměrně urážet? 

Dnes, když americký Ministr obrany Lloyd Austin, nebo Předseda Náčelníků štábů, Generál 

Mark Milley telefonují jejich vojenským kontaktům v Rusku, tak nikdo nebere telefon. 

V Moskvě se dokonce povídá o možném přerušení diplomatických styků se Spojenými státy 

kvůli Bidenovým urážlivým řečem. 

A co tak státy, včetně České republiky a Slovenska, které Presidenta Putina uráží tím, že souhlasí 

se sankcemi, pokutují a trestají ty, kteří by s Ruským zásahem proti zkoruptované a vražedné 

ukrajinské vládě souhlasili, podporují zločince a šašky, kteří se v r. 2014 zákeřně chopili na 

Ukrajině moci a od té doby vraždili Ukrajince ruského původu a posílají těmto lidem zbraně, 

čímž jasně dokazují, že nepodporují mírové řešení. Co můžeme za takové chování očekávat? 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/insult-diplomacy-does-bidens-vilification-putin-help


I jiní američtí politikové se vyznamenali, každý po svém 

Byli samozřejmě někteří, jako na příklad Senátor Graham, který přímo volal po atentátu na 

Putina, takže mluvčí Bílého domu Psaki musela honem zaskočit a vykládat pohádky o tom, že 

Bílý dům rozhodně nesouhlasí s něčím takovým a že to není názor nikoho z vládní administrace. 

Moc toho ale se vší tou propagandou nezmůžou, protože podle firmy Levada, která vyhodnocuje 

veřejné mínění, má Presiden Putin vysokou podporu svého lidu, celých 76%. Něčím takovým se 

Biden (40%), nebo Harrisová (39%) nemohou pochlubit. 

Harrisová se nechala vidět při nedávné návštěvě v Polsku, kdy měla proslov a zjevně si 

nemohla vzpomenout kde je. Prosím, to je zástupkyně amerického presidenta, jeho následník, 

v případě, že by nemohl vykonávat presidentské povinnosti (dovolte, abych se zasmála) a ona si 

nemůže vzpomenout, kde je. Musela se podívat do svých poznámek, aby mohla pokračovat. 

Tehdy koktala: „A tak jsem tady … stojím tady … na severu … na východě a mluvím o tom, co 

je zde ve smyslu východní části a našich NATO spojenců a co je v sázce tuto chvíli, co je v sázce 

přesně tuto chvíli, jsou některé principy, které nás vedou.“ 

S jejím nevázaným smíchem v nevhodný moment (nervová porucha) šokovala mnohé a ještě 

navíc nedokázala odpovědět na základní otázky. Jakoby neslyšela, nebo nevnímala, těžko říct. 

Velmi často mluvila o ničem, z čehož bylo zřejmé, že neví, co chce říct: „ … v plném rozsahu … 

z hlediska toho … v tomto světle … zejména … ve vztahu k tomu …“ blábolila. 

Proč ji tam poslali? Aby se zesměšnili? Anebo to měla být další komická scénka, jako nám je 

připravil a neustále dál vyrábí prez Ze? 

Při nedávném setkání s Premiérem Jamaiky Andrew Holnessem tomu dala korunu, když mu 

vysvětlovala, že „Ukrajina je jedna země v Evropě.“ To, spolu s několikanásobným opakováním 

fráze „důležitost plynutí času“ při jiném proslovu, který absolutně nedával smysl způsobilo, že 

mnozí požadují, aby jí nebylo dovoleno mluvit na veřejnosti. 

Při rozhovoru s Premiérem Holnessem mu zkoušela vysvětlit, jak se Jamaika může ekonomicky 

vzpamatovat po Covidu-19: 

„My také oceňujeme, stejně jako to bylo ve Spojených státech, tak i pro Jamajku, jedna 

záležitost, která byla předložena jako záležitost, která je ekonomická podle vlivu, který měla na 

pandemii. Takže s ohledem na to, dnes také oznamujeme, že budeme pomáhat Jamaice v zotavení 

po Covidu ve smyslu zotavovací snahy na Jamaice, která byla podstatná k tomu, co věřím, že je 

potřebné pro posílení nejen záležitosti veřejného zdraví, ale také ekonomie.“ 

Uvědomte si, když Biden jako president nebude schopen vykonávat svou funkci, tak jeho 

nástupce je Kamala Harris. Kdyby ani ona nebyla schopna vykonávat funkci presidenta 

Ameriky, tak po ní přijde na řadu Mluvčí domu (Kongresu), což je 82 let stará Nancy Pelosi, 

která si velmi ráda přihne víc, než snese a pak se chová podivně. To je samozřejmě popíráno a 

její podivné chování je vysvětlováno jako záměrné. Nějaká krátká videa ZDE. 

Chudák Amerika! 

https://sputniknews.com/20220310/video-speaking-in-poland-harris-needs-to-check-notes-to-know-where-shes-standing-1093757451.html
https://www.youtube.com/watch?v=UFEiQQQGlu4


Také současný Sekretář Státu Anthony Blinken představuje pouze další katastrofu. 

V současné době je souzen mezinárodním soudem kvůli přehmatu v Albánii, kdy obvinil 

bývalého Presidenta Sali Beriše z korupce a z podemílání demokracie v Albánii. Poté označil 

Berišu a členy jeho rodiny za nežádoucí ve Spojených státech. 

Beriša byl ve skutečnosti pro Albánii plus, protože se otevřeně postavil proti komunismu v této 

dříve komunistické zemi. Byl také proti roztahování George Sorose po celém Balkánu a v r. 

2017 vyzval hlavní vlády tamtéž, aby vyšetřovaly Sorosovu roli v místní politice. Dokonce šel 

tak daleko, že Sorose prohlásil za nežádoucího a vyzýval ostatní, aby udělali totéž. 

Blinkenův další přestupek byl v Afghanistánu, kde předal ochranu amerických vojsk Talibánu a 

zanechal v zemi za $84 miliard zbraní a vojenské mašinerie, letadel, raket, špionážního zařízení a 

kdoví co všecko další. Byl to nejhorší konec války v historii a přitom to tak vůbec nemuselo 

dopadnout. 

No a pak tady máme důvod pro Blinkenovo podivné chování: jeho rodiče otevřeně podporují 

Sorosovu nadaci „Open Society“ a dokonce ustanovili svoji vlastní nadaci, „Vera and Donald 

Blinken Open Society Archives,“ která pravidelně Sorosovi přispívá. 

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

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. 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2022/03/no-wonder-us-foreign-policy-nightmare-bidens-secretary-state-blinken-family-ties-george-soros/

