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Vedení ukrajinských vojsk v Kyjevě přikázalo Azovovým oddílům v Mariupolu zastřelit
každého vojáka, který by se chtěl vzdát Rusům. Ať je to Ukrajinec, nebo cizí žoldnéř, mají ho na
místě zastřelit. Podle nich, nikdo se nesmí vzdát a Ukrajina musí bojovat až do posledního muže.
Zjevně jim nezáleží na lidských životech, protože válku již prohráli a určitě to dobře ví.
Je zjevné, že Zelenský je pouhý vykonavatel příkazů ze Západu, takže můžeme usuzovat, že
Západ si nepřeje mír na Ukrajině. Chtějí táhnout válku do nekonečna, proto dodávají Ukrajincům
další a další zbraně. V současné době odsouhlasily Spojené státy obrovský balík těžké vojenské
technologie v ceně 800 milionů dolarů pro Ukrajinu. Evropská unie se k přidala se snahou
pomoci, i když neříkají jak, prý „aby mohli vyhrát.“
Na počátku vojenského konfliktu na Ukrajině se Západ dožadoval, aby Rusko ze země vytáhlo.
Postupem času ale změnili text svého nářku a dnes chtějí válku táhnout do nekonečna. Doufají,
že tím způsobí Moskvě ty největší škody, chtějí je unavit, vyhladovět, zničit. Celou dobu
odmítali s Ruskem jednat, i když tito projevovali značnou snahu ozbrojenému konfliktu předejít.
A teď, dodávkami zbraní pouze podporují ničení země.
Je uvažováno, že Západ tímto manévrem odvádí pozornost od jiných problémů a získává
politický prostor k tomu, aby mohl uvrhnout ještě více sankcí na Moskvu, za účelem „stmelení“
všech svých přívrženců. Washington možná taky uvažuje, že tím docílí větší izolaci Číny, donutí
různé země, aby se přidaly na tu, nebo na onu stranu a změní světovou geopolitickou situaci ve
svůj prospěch. Americká Ministryně financí Janet Yellen dokonce otevřeně požádala Čínu, aby
odsoudila ruský vpád na Ukrajinu, jinak že ztratí své postavení ve světě. U.S. chce rovněž
připojit Japonsko k AUKUSu, což je vojenské sdružení Austrálie, Británie a Ameriky.
Západní propaganda k obelhání a okradení nás všech
Ve skutečnosti, ruská vojska vtáhla na Ukrajinu s plným vědomím a souhlasem Ameriky. Pár
dnů před začátkem války, odstartovala z Oděsy helikoptéra, která odvážela americké hlavní
vedoucí. Že by měli tušení? Ale kdepak! Dobře věděli, co přijde. Bylo to domluveno.
Ovšem jak moc toho Rusko ví o skutečných záměrech Západu, které se za tímto tahem skrývají,
není známo. Západ totiž chce docílit pouze jedno, dostat se jakýmkoliv trikem na Rusko,
odstranit Presidenta Putina a převzít celou zemi. Ukrajina je v tomto konfliktu pouze místo, kde
se boj mezi Západem a jeho spojenci, proti Rusku odehrává. Západu je naprosto jedno, jestli tím
celou zemi zničí. Ukrajina je jejich „obětní beránek“ a vůbec jim nezáleží na jejím osudu.
Důvod je více než zjevný, Západ je před totálním krachem. Proto Great Reset a digitální peníze,
vyhubení velkého počtu lidstva, protože už je všecko vykradeno a není dál kde brát. Až na pár
zbohatlíků, kteří vesměs patří ke stejnému, etnicky podloženému klubu, jsou lidé celosvětově
ožebračeni a jen propaganda skrze televizi a filmy udržuje zdání jakési prosperity.
Když téměř zkrachovaná Evropská unie přijala po pádu Sovětského svazu mezi sebe jeho
dřívější satelity, tak si na nějaké to desetiletí pomohla k životu. Jenže teď už jí opět dochází

finanční síly, všecko je vykradeno, nikdo už nic nemá, všichni jsou ožebračeni, tak potřebují
další zdroje, na kterých by se mohli parazitit, aby přežili. Všichni ti byrokrati v Bruselu mají
obrovské platy a ještě větší výhody a to všecko stojí hodně peněz. Někdo to všecko musí platit.
Krátce a jednoduše, platíme to my všichni.
Amerika je na tom obdobně. Po válce došlo v zemi k obrovskému růstu: byly vytvořeny nové
firmy, všichni prosperovali, lidé si žili jako v pohádce. A pak, koncem 60tých let to začalo
všecko stagnovat a chátrat. Začaly se vyskytovat vládní zásahy byrokratické podstaty do
podnikání, zvyšování daní a poplatků a později rovněž vládní provokace.
Na příklad, zadluženým sedlákům bylo vládními úředníky doporučováno, aby pěstovali
marihuanu, protože je to velice výnosné. To je proti zákonu a pak jim zabavovali pole, domy,
věznili je. Skoro všichni drobní sedláci jsou v Americe zadluženi, zatím co velkostatkáři
dostávají od vlády finanční náhradu, když neosejí pole.
Také drobným podnikatelům a i větším firmám vládní instituce radily vyvézt podnikání mimo
Státy, protože jinde je levnější pracovní síla. Snížili tím cenu zboží, ale zhoršili jeho kvalitu a
zničili veškerý americký průmysl. Mladí lidé s vysokými tituly z různých universit pak pekli
hamburgery u MacDonalda, protože nemohli sehnat jiné zaměstnání.
Rusko žádá konec vyzbrojování Ukrajiny
Je pravděpodobné, že Rusko má natolik dobrou rozvědku, že toto všecko (a ještě mnohem víc)
velmi dobře ví. Minulý týden poslali Rusové formální diplomatickou zprávu do Washingtonu,
kde je obvinili, že přilévají oleje do ohně formou dodávek zbraní na Ukrajinu, což může vést
k „nepředvídatelným následkům.“
Nařkli americké vedení a NATO, že ignorují základní principy tím, že posílají zbraně na válečné
území, kde tyto mohou padnout do rukou radikálních nacistů, extrémistů a banditů. Také si
stěžovali, že Západ odmítá jednat o mírovém řešení situace a popichuje Kyjev, aby nepřistoupil
na žádné ústupky vůči Moskvě. Další dodávky zbraní mohou způsobit, že Rusko zahájí na tyto
transporty útok a zničí je.
Tato zpráva přišla přímo v době, kdy americký President Biden právě oznámil další výpomoc
Ukrajině ve formě helikoptér, drónů, ozbrojených vozidel, radarových systémů, malých děl a
tisíců Stinger a Javelin raket.
Snad poslední bitva o Mariupol
Ve snaze zakončit obsazení Mariupolu mírovou cestou, vyzvali Rusové Azovovy a Aidarovy
oddíly a jejich spřízněnce, kteří se skrývají v obrovském ocelářském průmyslovém komplexu,
zvaném Azovstal, aby se vzdali. Tito, stále ovládáni Kyjevem, se většinou vzdát nehodlají, i
když velká část již tak učinila.
Podle zachycených zpráv Rusové zjistili, že zbytek ukrajinských vojsk v Azovstalu jsou
v kritické situaci: nemají potraviny, ani vodu. To ale nijak nevadí psychopatům v Kyjevě, kteří i
když jsou zaplavováni žádostmi o povolení ke složení zbraní, toto stále zamítají.

Rusové zkoušeli navázat přímý kontakt s obklíčenými a dali jim časový úsek, kdy mohou vyjít
ven neozbrojeni a nebude na ně útočeno. Doposud se jich vzdalo asi 1160, z čehož 176 byli
velitelé 36. brigády námořní pěchoty.
Mluvčí ruského Ministerstva obrany Generálmajor Igor Konašenkov řekl, že v začátcích
obklíčení Mariupolu, což bylo 11. března, se tam nacházely: 36. brigáda národní pěchoty, 109.
brigáda pozemní obrany, 503. samostatný prapor námořní pěchoty, rota 53. samostatné
mechanizované brigády, jednotky 17. protitankové brigády a nacistické jednotky Azov, Aidar a
Pravý sektor. Také tam byly policejní sbory, jednotky pohraničníků a zahraniční žoldnéři. Azov,
Aidar a Pravý sektor jsou extremistické organizace, v Rusku zakázané.
To všecko činilo asi 8100 vojáků. Z nich se již vzdalo 1464 a další stále přibývají. Asi 4000 jich
zahynulo, což Zelenský a jeho administrativa popírají. Rovněž nechtějí přiznat, že bylo
v průběhu bojů zabito celkem 23 367 jejich vojáků. Snad se bojí vyjevit tak obrovské ztráty na
životech ukrajinskému lidu, protože by to podstatně snížilo jejich již tak ubohou popularitu. A
tak prohlašují, že celkem zemřelo během války 2500 až 3000 vojáků, zatím co Rusové prý mají
20 000 ztrát na životech. Podle Moskvy zahynulo 1361 ruských vojáků.
Zločiny proti obyvatelstvu
Tak, jak ukrajinská vojska v Mariupolu ustupují, Rusové nacházejí všude známky jejich krutosti.
Zavraždění lidé se svázanýma rukama, zastřeleni exekučním způsobem (kulka zezadu do hlavy),
stejně jako zabití minami, nebo střelbou, se nacházejí roztroušeni po městě. Obyvatelé potvrzují
zločiny, kterých se Ukrajinci ve městě dopouštěli. Krátké video na stránce.
Mezinárodně zakázané miny MON-50 a MON-90 byly rovněž nalezeny v Mariupolu. Některé
byly nastaveny k výbuchu, spojeny drátem na odpálení, jiné byly v bednách, nové. Ukrajina sice
tvrdila, že v souladu s mezinárodní dohodou z Ottawy, z r. 1997 všecky tyto miny zlikvidovala,
ale to nebyla pravda. Samozřejmě, z používání těchto min jsou obviňováni Rusové.
Aiden Aslin, britský žoldnéř, který bojoval v Mariupolu a vzdal se Rusům říká, že se
k Ukrajincům přidal v r. 2018, protože si myslel, že pomáhá té správné straně. Jenže to, co
postupně zjistil, potvrdilo pravý opak. Říká, že situace ve městě je katastrofální, což je hlavně
vina ukrajinských vojsk. To všecko mohlo být odvráceno, kdyby vojska z města vytáhla, ale
Kyjev neustále přikazoval, aby zůstali a bojovali.
Podle něho, ukrajinští vojáci nemají nejmenší úctu k civilistům. Vykrádají obchody, takže civilní
obyvatelstvo pak nemá co jíst. Okrádají obyvatele o vodu a o všecko možné. „Jsou to kriminální
elementy,“ řekl Aslin, když byl tázán jestli opravdu ukrajinští vojáci vraždili obyvatele města.
Také se vyskytli zrádci
Státní žalobce v Doněcké lidové republice otevřel kriminální vyšetřování několika zaměstnanců
Organizace pro bezpečnost a kooperaci v Evropě, neboli OSCE (Organization for Security and
Co-Operation in Europe) z důvodu podezření ze špionáže. Tito lidé předávali důležité státní
informace z Donbasu kyjevské vládě na Ukrajině. Například, filmovali rozložení doněckých
milicí, sbírali informace z vládních institucí a tyto údaje posílali v elektronické formě

ukrajinskému Ministerstvu obrany. A Ministerstvo to všecko předávalo ukrajinským vojskům,
útočícím na Donbas.
OSCE začalo fungovat na Ukrajině v březnu 2014 a mělo celkem 1000 pozorovatelů. (Kdopak je
asi celou tu dobu platil za nicnedělání?). Když Rusové vtáhli na Ukrajinu, 500 z nich odešlo.
Ruský člen této organizace, Alexander Lukaševič neviděl žádný důvod pro jejich přítomnost
v Donbasu poté, co se Doněcká a Luhanská republika od Ukrajiny odtrhly. To proto, že OSCE se
víc a více přikláněla ke Kyjevu, takže jejich činnost byla stále víc zaujatá a jimi poskytované
zprávy míň a míň pravdivé.
A zatím Zelenský řeší situaci po svém
Zelenský, údajně hájící demokracii, anebo cokoliv, co si pod tím pojmem představuje, postavil
všecky opoziční strany na Ukrajině mimo zákon, nechal uvěznit jejich hlavní představitele a
skrze únosy, mučení a popravy toho zbytku se zkouší zbavit svých protivníků. Také ti, kteří byli
obviněni, že spolupracovali s Rusy, jsou na seznamu a mohou se právem obávat o život.
Aktivisté za lidská práva, odpůrci současného režimu, komunisté a levičáci, novináři a dokonce i
vládní úředníci, podezřívaní z pro-Ruských sympatií jsou ti, kteří v současné době mizí a nikdo
neví kam, jsou mučeni a i zabíjeni. Tímto způsobem využívá Zelenský krytí válkou, aby se
zbavil opozice a těch, kteří jsou vůči vládě kritičtí.
Zástupci Úřadu pro lidská práva OSN zjistili již v r. 2016, že „nahodilá uvěznění, únosy, mučení
a špatné zacházení se zajatci je běžná praktika ukrajinské SBU,“ což je ukrajinská státní
bezpečnost. Bývalý člen této organizace přiznal, že „pro SBU prakticky neexistuje zákon,
protože veškeré jejich činy mohou být buď utajeny, anebo odůvodněny nutností pro dobro státu.
V současné době dala sama kyjevská vláda pokyn pro vraždy starostů měst a vesnic, kteří
vyjednávali s Rusy. Stačilo, aby přijali od Rusů humanitární pomoc ve formě potravin, léků,
oblečení a jiných nezbytností a už byli na seznamu.
Na příklad, 1. března byl starosta východního města Kremina Volodymyr Strok unesen několika
muži ve vojenských uniformách a zavražděn střelnou ránou do srdce. O tři dny později se
objevily fotografie jeho mučením znetvořeného těla. Všecko, čím se Strok provinil bylo, že
zkoušel přesvědčit jiné Ukrajince, aby s Rusy vyjednávali.
Poradce Ministerstva vnitra Anton Gerašenko k tomu řekl: „o jednoho zrádce na Ukrajině míň.“
Starosta města Gostomel, Jurij Prilipko byl zavražděn 7. března údajně proto, že zkoušel spolu
s Rusy vytvořit humanitární koridor na evakuaci obyvatel z města. Gennadij Matsegora, starosta
Kupjanska nahrál video, kde žádal Zelenského o propuštění jeho dcery, která byla rovněž
unesena agenty SBU tajné služby. Pak zde byla vražda Denise Kirejeva, hlavního člena
ukrajinského vyjednávacího sboru pro mírové dohody s Ruskem. Kirejev byl označen za zrádce
a zavražděn za bílého dne v Kyjevě.
11 dalších starostů různých měst na Ukrajině jsou v současné době nezvěstní a západní
propaganda o nich rozšiřuje pomluvy, že byli zajati ruskou armádou. Rusové něco takového
popřeli, ale jako vždycky – na nic jim to nebylo.

Jak již víme, 19. března 2022 postavil Zelenský mimo zákon 11 opozičních politických stran a
prohlásil o nich, že narušují jednotnost země. Také znárodnil všecky televizní zprávy a vysílání a
spojil všecky kanály do jednoho, který nazval „Spojené zprávy.“ Tento kanál musí vysílat 24
hodin denně „pravdu o válce.“
12. dubna oznámil Zelenský zatčení jeho hlavního politického protivníka, což je Viktor
Medvědčuk. Medvědčuk je zakladatel druhé největší strany na Ukrajině, „Vlastenci pro život,“
která je v současné době rovněž prohlášena za nezákonnou. Medvědčuk byl obviněn ze zrady a
jeho současné fotografie nasvědčují tomu, že s ním bylo velmi špatně zacházeno. Je očekáváno,
že může být později použit jako výměna za některé zajatce Rusů.
Je jich mnohem víc, kteří zmizeli a už nikdy nebyli viděni, nebo byli uvězněni a krutě mučeni
předtím, než byli zavražděni. To nijak nevyjímá běžné občany země, kteří se mohou jen obávat,
že budou vybráni, třeba i bezdůvodně. Nesčetná videa se objevila na společenských stránkách,
která ukazovala civilisty, přivázané k pouličním lampám, často s odhaleným přirozením a na
zeleno natřeným obličejem.
Vasilij Prozorov, bývalý důstojník ukrajinské státní bezpečnostní SBU, který uprchl po Majdanu
do Ruska říká, že SBU členové jsou od r. 2014 školeni americkou CIA. Tito s nimi také plánují
další akce a pod jejich vedením se SBU dopouští těch nejhnusnějších zločinů jaké si kdo dovede
představit vůči vlastním lidem. Zapichování rozžhavených jehel pod nehty, dušení v plastikovém
sáčku, surové bití, výslechy s kulometem u hlavy a jiné krutosti jsou u nich běžné.
Mobilní telefony mrtvých ruských vojáků jsou využívány k tomu, aby telefonovali jejich
příbuzným a vysmívali se jim. S použitím technologie na rozpoznání obličeje jsou fotografie
mrtvých dávány na internet s posměchem a nadávkami pro jejich pozůstalé příbuzné.
Zelenského Ukrajina má být jako Israel
President Zelenský říká, že poválečná Ukrajina bude napodobovat Israel. Bude to „Velký Israel,“
s jeho vlastní vizí. Nebude to nic, co bylo předtím, nic evropského, žádný svobodný stát. Vojáci
budou všude, v kinech, v obchodech a stejně jako v Israeli, lidé si na ně musí zvyknout.
Zelenský tím neříká nic nového, již israelský ambasádor na Ukrajině Michael Brodsky se
vyjádřil skrze noviny Haaretz, že stát Israel vždycky sloužil jako model pro Ukrajinu, aspoň co
se týče záležitostí bezpečnosti a sebeobrany.
„Israelité vždy žili obklopeni svými nepřáteli a Ukrajina bude dělat to stejné,“ říká Jevgen
Korijučuk, ukrajinský ambasádor v Israeli.
V proslovu pro kyjevské Židovské forum řekl Zelenský, který je sám Žid, že Israel slouží jako
vzor pro Ukrajinu a že jak Ukrajinci, tak i Židé si nade všecko cení svobody a snaží se, aby
budoucnost jejich států byla podle jejich přání a ne podle přání někoho jiného.
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