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Zdá se, že Ukrajina ani nezkouší zastřít svá provinění vůči ruským válečným zajatcům, což 

proniklo na veřejnost ve formě několika videí. V jednom videu leží několik zajatců na zemi a na 

všech jsou vidět známky nemilosrdného bití, spolu se zraněním nohou, která vypadají jako 

neošetřené střelné rány z blízka. Tito jsou vyslýcháni ozbrojenci, kteří mají modré pásky na 

rukávech, což používají ukrajinští vojáci. Někteří zajatci během výslechu zjevně zemřeli. Video 

nahrávky tohoto druhu zhnusily celý svět. 

Teď jim ale hrozí obvinění z válečných zločinů, čemuž Ukrajina zkouší zabránit s pomocí 

Británie a Západu. Řekli Britům, že když přijde na ruské válečné zajatce, tak nemají v úmyslu 

dodržovat zásady Ženevské dohody. Vězni nedostanou dost jídla, ani lékařskou péči, protože 

někteří Ukrajinci něco takového taky nemají. Žádali od Západu, aby zabránil humanitárním 

organizacím, které se o tyto zločiny konečně začaly zajímat, v inspekci zajatců. 

Tajné vězení v Lugansku 

Od tak zvaného Majdanu v r. 2014 dostali ultra-nacionalisté a neo-Nacisté na Ukrajině volnou 

ruku. Většina z nich přešla postupem času do Národní gardy a přesto, že byli obviněni 

z válečných zločinů organizacemi Amnesty International a HCR pobočkou OSN, nic nebylo 

podniknuto pro ukončení jejich násilností. 

Jedno z tajných a nezákonných vězení měla tak zvaná Ajdarova skupina v bývalé udírně 

opuštěné továrny na uzeniny, v luganské vesnici Polovinkino. V něm byli vězněni luganští 

členové milice a ti, kteří byli v podezření, že s nimi sympatizovali. Také místní lidé, nahodile 

sebraní po ulicích, tam byli často zavřeni. Vězni byli často odváděni do zvláštní místnosti, které 

se říkalo „místnost pro zákroky.“ Byla to jednoduše mučírna.  

Automechanik Dimitrij Kurlijandský byl zadržen členy Ajdarského pluku, když vezl zraněného 

souseda do nemocnice. Oba dva byli v Polovinkinu celé tři týdny. Kurlijandský vypovídal, že 

byli často biti. Jeden z vězňů měl slovo „separ“ (separatista) vyřezáno nožem do hrudníku. 

Jiný vězeň, člen milice Ivan Maslov a jeho velitel byli drženi v kobce, kde neměli ani matraci na 

spaní, žádný záchod, nebo vodu na umytí. Spali na popeli, který tam zbyl po udírně, na stranu 

chodili přímo v cele, do předem vyhrabané díry. Maslovův velitel byl otráven, zjevně záměrně. 

Začal mít halucinace, byl v deliriu a pak zemřel. Dodnes nikdo neví, kde byl pohřben. 

Ajdarova skupina rovněž vykrádala domy, znásilňovala ženy, zabíjela neozbrojené civilisty a 

vydírala uvězněné osoby. Pod vlivem drog nebo alkoholu zaútočili na náhodnou ženu, kterou 

potkali na ulici a zbili ji, zatím co policie nesměla zasáhnout. 

Střílení ve městě Bucha 

Na základě rozhovorů o příměří mezi ruskými a ukrajinskými zástupci v Turecku, jako známku 

dobré vůle, přítomnost ruských vojsk v okolí Kyjeva byla podstatně omezena. A hned na to, 

v neděli, 3. dubna bylo oznámeno, že Ukrajinci našli v ulicích města lidské mrtvoly se 
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svázanýma rukama. Byly pořízeny jejich fotografie a nahrána videa a jako vždycky, z masakru 

byla obviňována ruská vojska. 

Jenže, jak potvrdil starosta města, Rusové opustili město už 30. března. On sám měl proslov 

k občanům den na to a vůbec se o něčem takovém nezmínil, což by určitě neopomenul, kdyby 

k takové situaci ve městě došlo. Naopak, řekl, že je všecko v naprostém pořádku. Také lidé měli 

po celou dobu přítomnosti ruských vojsk volný přístup k telefonní mobilní síti a nikdo nehlásil 

nic neobvyklého. 

Jak se ale videa mrtvol v ulicích dostala na internet, mnozí si všimli, že některé „mrtvoly“ se 

pohybovaly a některé dokonce vstaly, když jelo auto kolem nich. 

Ukrajinská Národní policie dala v sobotu video na Facebook, které říkalo: „dnes, 2. dubna jsme 

v osvobozeném městě Bucha začali čistit město od sabotérů a spolupracovníků s Rusy …“ Takže 

jeden den začali „čistku“ a druhý den bylo město plné mrtvol, ať už pravých, či falešných. 

Rusové se vyjádřili, že žádné civilisty nikdy nikde nezabíjeli a že je to nahraná situace na jejich 

zdiskreditování. Jejich odborníci si rovněž všimli, že mrtví lidé nejevili známky rigor mortis a 

krev, která z nich tekla, byla čerstvá. Mohl to být také kečup, tak často využívaný při těchto 

uměle vytvořených divadelních scénách. Rusové požadovali okamžitou schůzku Bezpečnostní 

rady OSN za účelem projednání tohoto problému, což bylo zamítnuto. 

Obviňování Rusů bylo brzy zpochybněno dalším videem, které dala na internet jedna 

z kyjevských obranných složek, zvaná „Lodníci.“ Ve videu se vojáci ptají, jestli opravdu mají 

zastřelit každého, kdo nemá modrý proužek na rukávě, což označuje příslušníka ukrajinské 

strany. Odpověď, doplněná vulgární nadávkou zněla: „samozřejmě.“ To znamená, že ukrajinské 

jednotky měly příkaz zastřelit každého, kdo se nepřidružoval k nim, anebo dokonce měl na 

rukávě bílý pásek, což podle nich nevyjadřovalo neutralitu, ale náklonnost k Rusku. 

 Nezávislá novinářka Vanessa Beeley poukázala na to, že media, která jsou v těsném spojení 

s NATO a se Západem, tím zkoušela obviněním Rusů zachránit ukrajinskou stranu konfliktu 

před vyšetřováním z válečných zločinů. „Lodníci“ jsou částí Azovovců, kteří jsou zodpovědni za 

hromadné hroby v Donbase, což jsou pozůstatky 8 let genocidy místního obyvatelstva. 

Azovova skupina jsou potomci těch, kteří provedli jeden z nejhorších masakrů druhé světové 

války, když popravili 33 771 Židů v Babi Jar v Kyjevě, v r. 1941. 

 „A tady nás zkoušejí přesvědčit, že ruská armáda … která celou dobu ochraňovala civilisty, je 

zodpovědná za tento masakr?“ ptala se Beeley. Joe Quinn, politický komentátor s ní souhlasil a 

připomněl, že ukrajinské jednotky střílely po každém, kdo neměl modrý pásek na rukávě. 

Nakonec v Mariupolu střílely ukrajinské jednotky i po těch, kteří zkoušeli opustit město skrze 

bezpečné koridory, které tam Rusové vytvořili. Tito lidé udělají cokoliv, aby Rusko pošpinili. 

Jak mohou být pochybnosti? 

Jak vůbec může někdo pochybovat o tom, kdo mohl něco takového spáchat, když Ukrajinci se 

chlubí svými „úspěchy“ tím, že se fotografují a nahrávají videa s mrtvolami ruských vojáků. 

V jednom takovém videu leží několik ruských vojáků na zemi v kalužích krve a jeden z nich se 
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ještě hýbe. Ukrajinský voják k němu přistoupí a zastřelí ho. Ostatní volají: „sláva Ukrajině.“ To 

bylo heslo těch, kteří za 2. světové války spolupracovali s Nacisty; dnes je používají neo-nacisté. 

Tato videa se roznesla po internetu jako lavina a je podezření, že ruští váleční zajatci jsou před 

smrtí mučení. Mamuka Mamulašvili, vedoucí Gruzínských jednotek ukrajinského vojska 

dokonce prohlásil při rozhovoru s novináři, že ani jeden ruský voják nebude držen jako válečný 

zajatec. Komentoval tím k další video, které rovněž koluje po internetu, kde ukrajinští vojáci 

postříleli skupinu ruských zajatců, kteří byli neozbrojeni a měli svázané ruce. 

Aniž by měli důkazy 

Přesto, aniž by byly jakékoliv důkazy stran pravdivosti údajných vražed ve městě Bucha, aniž by 

kdo pátral co se tam opravdu stalo a kdo byl vinen, OSN vypovědělo Rusko z Výboru pro lidská 

práva. 93 zástupců s tímto rozhodnutím souhlasilo, 24 byli proti a 58 se voleb nezúčastnilo. Ani 

to, že k údajným násilnostem došlo 2 dny poté, co Rusové z města odešli, nic nezmohlo. 

Jak se říká, kdo chce psa bít, ten si hůl vždycky najde. Seznam, jak který stát volil, je na stránce. 

Protiruská propaganda ve velkém 

Už jen video, které se objevilo na internetu, kde ruský President Vladimír Putin mluví o kultuře 

v Rusku. K videu přidal nějaký neslušný chytrák titulky, které mají být překlad jeho řeči, ale 

říkají (v angličtině), že vedoucí osobnosti západních států sice o Putinovi říkají že je blázen, ale 

že jsou mnohem větší blázni než je on, jako třeba Bláznivý Joe (Biden), anebo lunatik (Boris 

Johnson), který uvalil do karantény celou Británii a sám pořádal oslavy. 

Je to nízká propaganda nejhoršího druhu, protože ne každý může rozumět Rusky a některá 

mezinárodní klíčová slova jsou uplatněna i v anglickém překladu. Video ZDE. 

Stejně tak údajné bombardování porodnice v Mariupolu je sporná záležitost. Na internetu 

se okamžitě objevily obrázky obětí této katastrofy s tvrzením, že Rusové bombardovali tento 

objekt z letadel. Jedna z fotografovaných žen, Marianna Vyšemirskaja, která provozuje blog na 

Instagramu, napsala o co opravdu šlo. 

Porodnice nebyla bombardována z letadel, ale byla odstřelována, protože žádná letadla nebylo 

slyšet. Rány přišly z čista jasna, bez jakékoliv zvukové předehry nebo dohry, kterou by nezbytně 

letadla vytvořila. To znamená, že se tam žádná letadla nevyskytovala. Stejně tak ruská armáda 

potvrdila, že k napadení porodnice došlo v období přerušení bojů a že ani jedno z jejich letadel 

nevzlétlo. To bylo ovšem západním tiskem ignorováno. 

Marianne říká, že situace v porodnici byla hrozná. Dostala se tam poté, co ji první porodnice ve 

městě odmítla a druhá byla obsazena vojskem. Ve třetí, kde ji přijali, spali manželé těhotných 

žen ve sklepě, nikde jinde nebylo místo. Jídlo bylo připravováno v polní kuchyni na dvoře a 

ukrajinští vojáci, kteří rovněž nemocnici okupovali, nebyli ani v nejmenším pomocní. Dokonce 

jednou všecko jídlo ukradli a snědli sami, protože prý nejedli už několik dnů. 

Po odstřelování nemocnice byli všichni z budovy odstraněni. Jak vycházeli ven, tak byli 

fotografováni reportérem od Associated Press medií a to aniž by si to přáli a aniž by k tomu dali 
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souhlas. Marianne odmítla být fotografována a policista, který ji doprovázel to rovněž 

reportérovi zdůrazňoval. Tento říkal „ano, ano,“ ale fotografoval dále. Její fotografie se pak 

objevily po celém internetu, s čímž absolutně nesouhlasila. 

Reportéři ji vyhledali později, ale ona jim odmítla poskytnout jakékoliv informace. Chtěli vědět 

kolik lidí bylo v budově, ale když jim řekla, že nešlo o letecký útok, ale o dělostřelbu, tak to do 

článků, které později napsali, nedali. To se někomu nehodilo. 

Pří útoku zahynuli čtyři lidé, jedno dítě se narodilo mrtvé a 17 lidí bylo zraněno. 

Ukrajinský útok na ruské území 

V předešlém článku zmiňovaný útok ukrajinských vojsk na ruské město Belgorod, kdy bylo 

bombardováno skladiště ropy, což bylo Ukrajinci vydáváno za „omyl,“ se odehrál v pátek, 1. 

dubna, brzy ráno. Dvě nízko letící ukrajinské helikoptéry byly nafilmovány, jak za útočily na 

skladiště ropy, které zapálily. Takže žádný „omyl,“ ale záměr! 

Ukrajinské vojenské vedení popřelo účast na tomto útoku. Zato obviňovali Rusko, že samo útok 

na ropný sklad provedlo a pak z toho viní Ukrajinu. Že by se Rusko jen tak, dobrovolně zbavilo 

šesti milionů litrů ropy, se nezdá příliš pravděpodobné. 

O dva dny později, v neděli, byl podniknut další útok na Belgorod a dva mocné výbuchy otřásly 

městem, jak hlásila tisková agentura Reuters, která vyslýchala přímé svědky. Třetí výbuch byl 

v blízké vesnici Tomarovka. Zatím nebylo oznámeno, co tyto výbuchy způsobily. 

Mnozí západní novináři jásali nad „taktickým tahem ukrajinských vojsk,“ který ukáže nepříteli, 

že se nemůže cítit bezpečný ani na svém vlastním území. A ztráta takového množství ropy 

rovněž poškodí jejich dodávky na frontu. Tito oslové zjevně nejsou dost moudří. 

Rusové by samozřejmě měli brát Ukrajinu trošku jinak, než doposud. Zákeřné akce těchto lidí 

nejsou žádné nevinné hry, ale vážné a nebezpečné činy. Bombardováním ruského území 

Ukrajinci přímo zaútočili na Rusko, což mohlo být bráno jako signál pro ozbrojené bandy NATO 

a US, aby se k nim přidaly a pak by Rusko nemělo jinou možnost, než na ně vypálit pár 

jaderných raket. To by s největší pravděpodobností začalo 3. světovou válku. 

Mluvčí Kremlu, Dimitrij Peskov se vyjádřil, že útok na sklad ropy na ruském území nepřispěje 

k dobrým výsledkům mírových rozhovorů mezi Ruskem a Kyjevem. Ukrajinské vedení se 

k tomu nevyjádřilo ani tak, ani onak – prostě mlčeli. 

Ukrajinská armáda je známa tím, že napadá své vlastní lidi, odstřeluje svá vlastní města, jen aby 

z těchto činů mohla obviňovat Rusy. Asi v půli března zahájili útok na významný klášter ve 

Svjatogorsku, v doněcké oblasti, který je 500 let stará, významná architektonická památka. 

Seržant ukrajinské armády Denis Nuryga, který se vzdal Rusům, vypovídal, že jeho vojenský 

oddíl, což byli Ajdarovci, to udělali schválně, aby mohli zvýšit konflikt s Ruskem. V klášteře se 

nacházeli lidé, civilisté a došlo ke zraněním a k zabití. 

Nuryga rovněž vypovídal, že ukrajinští vojáci jezdí po městě v sanitkách, převlečeni za lékařský 

personál a rozvážejí granáty, miny a jiné výbušniny. V jednom městě, kam přijeli, lidé vyběhli 
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ven v naději, že přijela lékařská pomoc, tak začali střílet do vzduchu, aby dav rozehnali. Poté 

nastavili miny a odejeli. Oblečení v civilu rovněž jezdí za stejným účelem v bankovních 

vozidlech, která mají na sobě nápis „děti.“ 

Cizí žoldáci mají svůj osud zpečetěn a život zkrácen 

Jak vypovídá Henry Hoeft, 28letý vysloužilec z americké armády z Ukrajiny, Rusové odhadují, 

že na Ukrajině je ještě asi 6600 cizích „žoldnéřů a teroristů,“ ale že se jejich počet snižuje. 

Ukrajinci dokonce přestali s náborem v zahraničí, protože – jak si stěžují – lidé nemají žádný 

výcvik, žádné znalosti a pouze všude zavazí. 

Je pravda, že na Ukrajině se jim výcviku nedostane a zbraní a potřebné výzbroje taky ne, protože 

všeho je nedostatek. Henry se stal členem neslavné Gruzínské skupiny, kde se setkal dokonce i 

s arabskými jihadisty. Tři dny poté, co přišel na Ukrajinu, byl poslán spolu s několika dalšími do 

Kyjeva beze zbraní, bez jakékoliv výbavy. Všichni odmítli poslechnout, protože se báli 

přepadení cestou. Tehdy ho jeden Ukrajinec varoval, že Gruzínci byli jejich chováním velmi 

pohoršeni a plánovali je všecky postřílet a vydávat za válečné oběti. Proto se celá skupina 

rozhodla utéct zpátky do Polska a odtud domů. 

Na cestě k hranicím potkali skupinu Britů, kteří jim řekli, že dobrovolníci ve vojenské výzbroji 

mají jejich pasy odebrány a jsou posláni zpět. Na přechodu byli svědky, jak dva zjevní civilisté 

zkoušeli překročit hranice, zřejmě bez pasu. Ukrajinci je jednoduše podřezali. Nikdo ani nevěděl 

kdo to byl, jestli to byli obyčejní lidé, nebo špioni, nikdo nepátral. 

Ukrajinci posílají do těch nejhorších situací právě dobrovolníky, neboli žoldnéře, protože sami 

chtějí mít co nejmenší ztráty. „Ve smrti není žádná sláva,“ říká Hoeft. „Když umřeš v zákopech, 

tak tě tam jednoduše nechají ležet a to je hnusné a je to špatné.“ 

Podle něho, ve Vietnamu, v Afghanistánu a jinde měli vojáci zázemí a obranu. Měli za sebou 

celou válečnou mašinerii Ameriky. Ale na Ukrajině není žádné zázemí, protože veškeré zbraně, 

letadla, dróny, tanky a rakety mají Rusové. Amerika naposílala na Ukrajinu miliardy dolarů, ale 

ty byly nejspíš rozkradeny a dnes vojsku chybí i základní zbraně a munice do nich. 

Jsou to vůbec lidé? 

Boris Filatov, starosta města Dněpropetrovska veřejně prohlásil, že Rusové nejsou lidé a z toho 

důvodu mají Ukrajinci morální povinnost je zabíjet všude ve světě. Je možné, že byl pod vlivem 

toho, co se stalo ve městě Bucha, jenže jako starosta města by měl mít aspoň základní soudnost. 

To, že byly vraždy ve městě vydávány za ruskou aktivitu, i když k nim došlo až za dva dny poté, 

co Rusové z města vytáhli, by už samo mělo být podezřelé. A ve skutečnosti není vůbec jisté, 

jestli k nějakým vraždám došlo a jestli to opět nebylo jedno velké divadelní představení. 

Zato dva ruští vojáci zemřeli ihned a dalších 28 z nich je v kritické situaci poté, co snědli 

zákusky, které jim nabídli občané města Izium. Dalších 500 je v nemocnicích kvůli otravě 

neznámým jedem, který byl přidán do alkoholu. 

To byl trik židovských žen za 2. světové války, kdy po skončení války nosily německým 

zajatcům do Eisenhowerových táborů smrti chléb, do kterého byl přidán arsenik. Tyto tábory 
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https://www.dailymail.co.uk/news/article-10680875/Two-Russian-troops-dead-28-hospital-POISONED-laced-Ukrainian-buns.html


smrti byly ve skutečnosti drátěným plotem obehnané volné prostory, hlídané vojskem 

s kulomety, kde byli lidé drženi hlava na hlavě, bez přístřeší, bez základní hygieny, bez potřebné 

lékařské péče, vystaveni veškerým vlivům počasí. Že umírali málem hromadně, je nabíledni. 

Obrázky na stránce ZDE. 

Ruský podnikatel a oligarcha Roman Abramovič a s ním dva ukrajinští vyjednávači byli také 

otráveni neznámou látkou při mírovém jednání v Kyjevě. Všichni tři na několik hodin oslepli, 

trpěli silným pálením očí a kůže se jim loupala z rukou a z obličeje. Byla podezřívána chemická 

zbraň, ale doposud není známo odkud útok přišel a z jakého důvodu. Trvalo to skoro dva týdny, 

než byli zase v pořádku. 

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

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.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F2%2F23%2FRemagen_enclosure.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRheinwiesenlager&tbnid=mGIVF4P-ggONiM&vet=12ahUKEwjp8PTAtYL3AhVbn3IEHX7qDzsQMygFegUIARCPAQ..i&docid=cDNpGl8wzzuIIM&w=614&h=437&q=eisenhower%20death%20camps&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjp8PTAtYL3AhVbn3IEHX7qDzsQMygFegUIARCPAQ
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10660555/Roman-Abramovich-suffered-suspected-POISONING-Ukraine-peace-negotiators.html

