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Ať to Západ popírá jak chce, je jisté, že v Mariupolu jsou ukryti vedoucí stratégové NATO a 

další cizí vojenské jednotky, kteří celou dobu pomáhali Ukrajincům v bojích. A nejen to, byli 

tam zjevně nachystáni pomáhat jim v genocidě Donbasských občanů, ke které by rozhodně 

došlo, kdyby Rusové nevtáhli 24. února do země, jak říká stránka „The Saker.is“. 

Člen ruské Dumy, Adam Delimčanov potvrdil při rozhovoru s RT, že v Mariupolu se nachází asi 

100 těchto lidí, což by Západ velice nerad vyjevil světu. Mluvčí ruského Ministerstva obrany 

Igor Konašenkov dodává, že je tam cizích vojáků pravděpodobně mnohem víc, protože při 

odposlechu radiových zpráv jsou slyšet hovory ve více než 6 jiných světových řečech, kromě 

Ruštiny a Ukrajinštiny. 

Snaha vyprostit tyto lidi vzdušným prostorem selhala, takže se později pokoušeli vysvobodit je 

lodí, která zkoušela za každou cenu prorazit ruskou hlídku, ale neuspěla. Bylo uvažováno, že se 

Ukrajinci pomstili Rusům tím, že torpédovali jejich hlavní loď „Moskva,“ zvanou „praporová 

loď?“ Tato utrpěla škodu na přídi asi 90 km od Oděsy kvůli požáru, který způsobil výbuch 

některé munice. Loď byla právě na cestě do Oděsy, někteří říkají, že byla tažena, jiní že byla 

schopna plavby, když náhle ztratila stabilitu a potopila se. 

Ukrajinci se chlubili, že loď torpédovali, prý na ni vyslali dvě „Neptune“ rakety. Jenže, v hustě 

elektromagnetickými vlnami prošpikovaném pobřeží Černého moře by neprošel příkaz vyslat 

dvě rakety na ruskou, nebo jakoukoliv loď bez povšimnutí, někdo by ho určitě zachytil. Rusové 

sami by ho určitě zachytili radary přímo na lodi. Takže žádný příkaz vyslán nebyl a Ukrajinci se 

pyšní něčím, co neprovedli. 

Jako další, Neptune rakety mají 150 kg každá. Takové dvě rakety proti lodi o výtlaku 12,490 tun 

je jako štípnutí komára. A přitom mluvčí Pentagonu John Kirby se vyjádřil, že z fotografií, které 

obdrželi to vypadalo jako řádná exploze a prý neví, co tuto explozi mohlo způsobit. Možná loď 

zasáhlo nějaké torpédo, nebo něco podobného … snad miny? 

Kdo by asi mohl na tuto loď vypálit tak mocné torpédo? Ukrajinci je nemají a v této době nemají 

už ani loďstvo, které by mohlo jakékoliv torpédo vypálit. Rumuni rovněž nemají nic, co by se 

tomu blížilo. Snad jedině vzduchem vystřelené torpédo, ale opět, ani Ukrajinci, Rumuni, nebo 

dokonce NATO, či US nemají ve svém arsenálu nic, co by mohl způsobit takovou škodu. 

„Moskva“ vezla jak nukleární zbraně, tak i větší množství nábojů a pohonné látky. Naštěstí se 

podařilo posádku 500 námořníků zachránit, i když jiné zpravodajské zdroje tvrdí opak. 

Podle kanálu RIA Novosti, ruské Ministerstvo obrany vydalo zprávu, že opravdu, na lodi vznikl 

požár, který sice způsobil škody, ale který se podařilo uhasit. Jenže během doby, kdy byla loď 

tažena do přístavu, došlo k výbuchu některé munice, což mohl způsobit předešlý požár. 

Obrovský výbuch, spolu s bouřlivým mořem, tuto loď potopily. 

Je pouze škoda, že Rusové tak málo ovládají umění propagandy a nechápou, že v současné době 

máme dvě války: jedna je válka fyzická a ta druhá je válka informační. 
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Kdo je ukryt v Mariupolu 

Světem kolují pověsti, že Generál americké armády Roger L. Cloutier, Jr. již byl v Mariupolu 

zajat ruskými vojsky. Pentagon tuto zprávu sice nepotvrdil, ale ani ji nepopřel, což je pro ně 

typické. Důvod pro jejich mlčení může být pouze jeden, že se tam zmíněný generál opravdu 

nacházel, což by jim značně uškodilo. A bodejť by ne, protože přítomnost amerického generála 

na Ukrajině znamená pouze jedno, že válečné tažení Ukrajiny proti Donbasu, spolu s plánovanou 

genocidou rusky mluvící populace, bylo vedeno Amerikou z nějakého úkrytu v Mariupolu. 

Zmíněný generál tam určitě nebyl sám, ale měl s sebou štáb pomocníků, což dělá ukrajinský 

požadavek o anonymní odchod ze současného úkrytu v Azovstalu nesplnitelný. Tito lidé musí 

být buď zajati a vyslýcháni, protože se podíleli na válečné akci jako přední představitelé NATO 

a Ameriky, anebo musí zahynout. V každém případě je to mezinárodní skandál.  

Něco takového dává Rusům možnost napadnout letecky polské město Rzeszow, což je vlakové 

překladiště, odkud jsou NATO a americké zbraně dováženy na Ukrajinu. Zbombardování 

Rzeszowa může dále zastavit polské arogantní chování, ale může rovněž vyprovokovat NATO 

k tažení na Ukrajinu. 

Je to od Západu podlé jednání, což by si měli uvědomit všichni ti horliví pro-Ukrajinci, pro-

Američané a pro-NATO, kteří dnes plivají po Putinovi a soptí vztekem nad tím, že si dovolil 

bránit své lidi proti mocnému (ale zrádnému) Západu. Je to hanebné v tom směru, že Amerika 

zkouší vyhrožovat jiným státům a varuje je před pomáháním Rusku. Varovali Indii, Čínu a jiné 

země. V Pakistánu se postarali o svržení současného Premiéra jen proto, že s Rusy jednal. Podle 

nich, nikdo nesmí pomáhat Rusku, zato oni tajně posílají na Ukrajinu zbraně, personál, dodávají 

jim satelitní špionážní informace a i jinak pomáhají Ukrajincům současný konflikt vyhrát. 

Dopisovatel francouzských novin Le Figaro, Georges Malbrunot, který se právě vrátil z cesty na 

Ukrajinu, kam doprovázel dva francouzské dobrovolníky, po návratu prohlásil, že ti, kteří vedou 

válku proti Rusku na Ukrajině jsou Američané. On a jeho dva společníci byli málem uvězněni 

americkými vojáky, kteří je nakonec donutili podepsat nějaký druh smlouvy (není řečeno jaký), 

jehož trvání je „až do konce války.“ Malbrunot říká: „Myslel jsem, že je to mezinárodní jednotka 

a zatím to byl sám Pentagon.“ 

Podle informací francouzské rozvědky, britské SAS jednotky jsou na Ukrajině od samého 

začátku konfliktu a stejně tak americké jednotky Delta. 

NATO má podivný zájem na prodlužování konfliktu do nekonečna 

Jedny z hlavních amerických novin „Washington Post“ přiznávají, že NATO upřednostňuje další 

boje a ztráty na životech na Ukrajině před uzavřením míru, který by přišel příliš brzy a Kyjev, 

spolu s Evropou by tím ztratili. Chtějí také dlouhým bojem vyčerpat Rusko. To je zřejmě důvod, 

proč neustále přilévají oleje do ohně dovážením dalších zbraní, včetně munice, na Ukrajinu. 

Ukrajinský President Zelenský je ochoten vzdát se možnosti vstoupit do NATO, ale žádá po 

Spojených státech, EU a NATO písemnou smlouvu, že v případě napadení Ukrajiny, ji budou 

bránit. Něco takového požadovat je holé šílenství. Chápe vůbec tento člověk situaci? 
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Asi před měsícem, ruský President Putin žádal po Ukrajině, aby přistoupila na pouhé tři 

podmínky: uznala Krym jako část Ruska, přijala Doněck a Luhansk jako samostatné a nezávislé 

státy, odzbrojila a přísahala, že se nebude zkoušet stát součástí NATO. 

Israelský Premiér Bennett tehdy radil Zelenskému, aby tyto podmínky přijal a tím zastavil boje v 

zemi. Jenže Zelenský, ohromen dalšími $14 miliardami válečné pomoci z Ameriky odmítl a tím 

prodloužil trvání celého konfliktu. Radši se přidržel pochybné strategie nucení všech mužů od 18 

do 60 let do války, aby mohl jejich smrt použít jako propagandu ruských zločinů. 

Jedny z hlavních amerických novin, „Wall Street Journal“ přinesly zprávu o tom, že německý 

kancléř Olaf Scholz mluvil s ukrajinským Presidentem Zelenským několik dnů před tím, než 

ruská vojska vtáhla na Ukrajinu. Varoval ho před pokusy dostat Ukrajinu do NATO a navrhoval 

vyhlášení neutrality. Smlouva o tomto paktu měla být podepsána jak ruským Presidentem 

Putinem, tak americkým Bidenem. 

Zelenský toto řešení zamítl s tím, že prý ruskému Presidentovi Putinovi není možno věřit a 

stejně, že většina obyvatel Ukrajiny si přeje být součástí NATO. Jeho zatvrzelost vystrašila 

politiky v Německu, kteří se začali obávat celosvětové války. 

Zákeřné chování Ukrajiny a Západu 

Amerika využívá své satelity, které jsou touto dobou nad celým světem k tomu, aby dodávala 

Ukrajincům přesné zprávy o pohybu ruských vojsk. Na základě satelitních informací projektují 

Američané trasu, kterou se budou ruská vojska ubírat, na což si Ukrajinci nastaví dělostřelbu a ze 

zálohy ji odpálí na blížící se kolonu. 

Ukrajina se totiž rozhodla bojovat jinak než přímým bojem a sice pomocí zákeřného přepadení, 

jak právě popsáno a také pomocí operací pod falešným praporem. Je jim jedno, kolik svých 

vlastních civilistů povraždí, hlavně když tyto akce mohou svádět na Rusko. 

Ukrajinská vojska totiž nejsou schopna čelit ruské armádě přímo. Těch pár ojedinělých výher, 

kdy odřízli malou část vojáků od hlavní skupiny a porazili je, to nestačí na vyhrání války. Ani 

ukrajinské letectvo není v pozici přímo bojovat s Rusy. Americké zbraně, které používají jsou 

sice mohutné, ale Rusko má s lehčím vybavením daleko větší pohyblivost, mnohem větší počet 

ozbrojených jednotek a větší přesnost a dostřel. Takže v přímém boji nejsou ukrajinské jednotky 

schopny proti Rusku obstát. A proto se uchylují k zákeřnostem. 

Jako vojáci jsou sice Ukrajinci velice dobře vycvičení, obzvláště pak jejich elitní jednotky 

v Donbasu, ale ruská vojska jsou i v tomto ohledu mnohem pokročilejší a jejich výhoda je, že jak 

postupují ve skutečné situaci, tak se stále dál učí; a učí se velice rychle. Rovněž kvalita jejich 

válečné výbavy je vyšší, než co získali v zastaralém vojenském materiálu Ukrajinci ze Západu. 

Ruské zbraně jsou mnohem přesnější, s delším dostřelem a naprosto přesným zaměřováním. 

Popis jejich vybavení je obsažen v článku stránky „The Saker.is“ zlinkovaném na začátku. 

Konečná bitva a jaké výhody má Rusko 

Zdá se, že se Rusové chystají na konečnou, rozhodující bitvu, která se odehraje v Donbasu a 

bude to standartní druh bitvy, kdy pomocí hromadného odstřelování ze všech stran chtějí donutit 

https://www.rt.com/news/553213-zelensky-scholz-ukraine-peace/


protivníkovu armádu shlukovat se uprostřed, ve stále menším a menším prostoru, kde budou čím 

dál více odstřelováni, takže nebudou mít žádnou možnost obrany. Kdyby měli místo, kam 

ustoupit a odtud opětovat střelbu, tak by tento boj mohli v některém případě vyhrát. Ale Rusové 

se určitě dobře postarají, aby tomu tak nebylo. Takové nastavení rovněž zbaví Ukrajince 

možnosti oddělit část ruského vojska od hlavního proudu a zákeřně je přepadnout. 

Rusové mají ještě další výhodu v jejich protileteckém obranném systému, s pomocí kterého 

připravili Ukrajinu o šest helikoptér a jednoho dopravního letadla hned v začátcích bojů. Zato 

obklíčená ukrajinská vojska nemohou spoléhat na krytí, které by jim za jiných okolností letadla 

poskytovala, kvůli ruské protiletecké obraně. Zatím neexistuje systém, který by tuto 

protileteckou obranu vyřídil. Dokonce i Američané to přiznávají a říkají, že v dohledné době 

není pravděpodobné, že by někdo mohl vyvinout systém, který by něco takového dokázal. 

Američané dokonce zcela otevřeně přiznávají, že i ruská válečná elektronika je na vysoké úrovni 

a je určitě schopna zrušit americké zařízení stejného druhu. Také ruské dělostřelectvo je mnohem 

lepší kvality než jaké má Amerika. To znamená, že kdyby došlo k přímému válečnému konfliktu 

mezi Amerikou a Ruskem, Amerika musí čítat s tím, že její hlavní vedení bude okamžitě 

vyřazeno z kontaktu s vojskem a ruské dělostřelectvo snadno zničí jejich jednotky. 

Z toho důvodu si NATO a Amerika nemohou dovolit Rusko napadnout, protože je vrcholně 

sporné, že by mohli vyhrát. To by je samozřejmě ponížilo před celým světem a ztratili by rázem 

gloriolu neporazitelnosti, se kterou se holedbají. Proto vždycky útočí na menší, slabší a méně 

zkušené oponenty a ani tam se nedá říct, že by vyhrávali. Afghanistán museli okupovat celých 20 

let a vůbec nic tam nedocílili. Po jejich odchodu, nebo spíše útěku, celá země velmi rychle 

upadla zpátky tam, kde byla předtím. 

Stejně tak sestřelení amerického letadla F-116 v Bosně udělalo Americe takovou škodu na 

pověsti, že výrobu tohoto letounu zastavili. Proto žádají ostatní evropské státy, aby na Ukrajinu 

posílali svá letadla, které jsou vesměs sovětské výroby, protože nechtějí, aby kterýkoliv jejich 

letoun byl sestřelen. 

Ukrajina se nemíní vzdát a ani nemá v úmyslu uzavřít mír 

V zoufalé snaze porazit ruská vojska za každou cenu, Ukrajina vypustila vězně z vězení 

v charkovské oblastí a snaží se z nich dát dohromady další vojenské jednotky. Všichni tito vězni 

byli odsouzeni za velmi těžké zločiny. Ukrajinci je hodlají použít na ochranu Charkova z jižní 

strany, kde mají hlídkovat, aby obyvatelé města nezkoušeli utéct ven. Také mají hlídat ukrajinská 

vojska pro případ, že by se někteří vojáci chtěli vzdát, nebo utéct, až se k nim bude ruská armáda 

blížit. 

Ruský Generál Michail Mizincev vyzýval OSN a Evropskou organizaci pro bezpečnost, aby 

jednali s Ukrajinci a umožnili obyvatelům Charkova město opustit. Nezdá se, že by tím co 

docílili a ukrajinská vojska nadále používají tuto nízkou taktiku: při postupu ať už dopředu, nebo 

dozadu, se schovávají za civilní obyvatelstvo, protože dobře vědí, že Rusové na ně nebudou 

útočit. Proto také zabraňují lidem před bitvou města opustit skrze bezpečné koridory, které 

Rusové pokaždé vytvoří, střílejí po nich a znemožňují jim odchod. 

https://www.rt.com/russia/553863-ukraine-convicts-battalions-kharkiv/


S Ukrajinskými pokrytci není snadné ani vyjednávat 

Michail Podoljak, poradce Presidenta Zelenského prohlásil, že Ukrajina nechce dočasné příměří 

s Ruskem. To vede k ještě většímu konfliktu. A nesouhlasí ani s nějakými smlouvami z Minsku, 

nebo z Budapešti, protože tyhle Minské dohody vedou k tragédiím. Na vysvětlenou, dvě Minské 

dohody byly podepsány v r. 2014 a 2015 a měly skončit válku v Donbasu. 

Zajímavé je, že si neuvědomil, že ty tragedie způsobují oni sami, ukrajinská vláda. 

Podoljak dále řekl, že „Ruský svět je svět smrti a je mimo lidskou civilizaci.“ To je troufalý 

výrok, protože pravý opak je pravda: Ukrajina je samá válka, už 8 let jejich vláda terorizuje 

obyvatelstvo a zkouší vyvraždit ruskou etnickou část země, zatím co Rusko prosperuje. Platy 

obyvatelů Krymu se několikrát zvýšily, když byl Krym připojen k Rusku. Že by pak chtěli 

zpátky k Ukrajině je těžko uvěřitelné. 

„Situace se změnila, dnes jsou Ukrajinci daleko více záporní, když přijde na dohody s Ruskem,“ 

velkoryse prohlásil Podoljak. To je opět velice sporné tvrzení, protože většina zpráv z Ukrajiny 

zní jako pravý opak. Není čemu se divit, ukrajinská vojska terorizují občany, brání jim použít 

ochranné koridory z měst, které Rusko vybudovalo, odstřelují bytové domy, veřejné úřady, 

nemocnice a všecko ostatní, co mohou. Zatím co Rusové zkouší obyvatelstvo chránit i za cenu 

vlastních ztrát, odvézt je do bezpečí a útočí pouze na vojenské objekty a vojenské složky. 

Dvě sestřelené helikoptéry, které zkoušely odstranit z Azovstalu v Mariupolu některé vysoce 

postavené americké a NATO hodnostáře, měly mezi všemi mrtvými dva, kteří přežili. Rusové 

tyto lidi dopravili bleskově do nemocnice, kde byli ošetřeni, což jim zachránilo život. První, co 

každý z nich řekl, když se probrali k vědomí, je „děkuji.“ Děkovali ruským vysvoboditelům. 

Nemyslím si, že až se uzdraví, že budou dále na straně Azovovců, kteří nemají soucit s lidským 

životem a bez výčitek svědomí by je nechali zahynout a možná by jim k tomu i dopomohli. 

Neopodstatněná důvěra v další vyjednávání 

Aby vyjádřili důvěru v úspěšné vyjednávání s Ukrajinci, Rusové vytáhli vojska z okolí Kyjeva a 

Černigova. Prohlásili, že své úkoly v této části země splnili a teď se chtějí soustředit na dokonalé 

vyčištění Donbasu od zákeřných ukrajinských sil. Jejich skutečný záměr byl držet Kyjev tak 

dlouho obklíčen, aby tamnější vojska nemohla nevhodně ovlivnit akce v Donbasu. 

Ten nápad opustit Kyjev se ale neukázal být příliš dobrý, protože Ukrajinci ihned uspořádali 

předstírané, nebo skutečné střílení civilistů ve městě Bucha. Nezáleželo na tom, kolik důkazů 

Rusové předložili pro svá tvrzení, že žádný takový útok na civilní obyvatelstvo neprovedli, na 

nic jim to nebylo. Celý svět se proti nim zamkl a další sankce následovaly. 

O něco později předložili Ukrajinci ruské straně návrh mírové smlouvy, který byl zcela jiný, než 

co bylo dohodnuto při jednání 29. března v Turecku. Klíčové body byly vynechány a text byl 

pozměněn. Ruský Ministr zahraničí Lavrov se vyjádřil, že Ukrajina, spolu se Západem dělají 

všecko pro to, aby zabránily dohodě. Řekl, že Washington nutí Zelenského do dalších bojů a 

nemají v úmyslu docílit mírovou smlouvu. Ukrajinci překrucují situaci ze strany na stranu a 

stejně nehodlají nic z toho, co slíbí dodržet, tak jako nedodrželi žádnou předešlou smlouvu. 

https://www.rt.com/russia/553542-ukraine-negotiator-truce-meaningless/
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https://www.zerohedge.com/markets/futures-jump-then-dump-lavrov-calls-new-ukrainian-draft-peace-proposal-unacceptable


Řekl, že Západ vytváří hysterii nad válečnými zločiny, které se na Ukrajině staly a tím pouze 

zdržuje jednání, které se táhne mnohem déle, než bylo plánováno. Zamítl jednorázově 

ukrajinskou smlouvu jako nepřijatelnou a rozhodl se připravit jiný návrh. Že něco takového 

Ukrajina nepřijme, je více než jasné. 

Ruský President Putin se vyjádřil, že vyjednávání s Ukrajinou se dostalo do slepé uličky. Řekl, 

že Kyjev kazí celé jednání tím, že vtahuje do rozhovorů válečné zločiny proti civilistům, které 

údajně Rusové spáchali. To, že sami tyto zločiny zorganizovali a provedli, aby je mohli na 

Rusko svádět, zamlčují. Když se v ssutinách odstřelovaných budov na příklad při bombardování 

vlakové stanice v Kramatorsku našly zbytky rakety Točka, což jsou rakety z dob Sovětského 

svazu, které má pouze Ukrajina a v Rusku jsou již od r. 2019 vyřazeny, pak s největší 

pravděpodobností Rusko tento útok neprovedlo. Stačí zkontrolovat jaké rakety Rusové 

v současné době používají a hned musí být zřejmé, jestli něco takového udělali, nebo ne. 

Kyjev a s ním celý Západ jsou snad ti nejdrzejší lháři, jaké kdy svět zažil. 

President Putin připomněl bombardování města Raqqa v Syrii, což bylo hlavní město Islámského 

státního kalifátu. Poté, co je Američané zbombardovali, lidské mrtvoly se povalovaly snad všude 

celé dlouhé měsíce a nikdo si jich ani nevšiml. Amerika z těchto zločinů obviňovala presidenta 

Assada, ale pátrání ukázalo, že viníci byli oni sami. 

Organizace pro zákaz chemických zbraní zjistila, že také jedovatý plyn byl opakovaně v Syrii 

používán jak proti obyvatelstvu, tak proti opozici, což byla vládnoucí Assadova strana. 

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

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.reuters.com/world/europe/putin-flies-into-russian-far-east-ukraine-talks-with-belarusian-leader-2022-04-12/

