
Více peněz Ukrajincům, více zbraní – Západ chce udržovat válku za každou cenu! 

Jane Kaufman, 14. května 2022 

Zatím co lidé v Doněcku oslavovali konec 2. světové války, ukrajinská vojska začala město 

odstřelovat. Celé dva dny stříleli na obytné části, přičemž tři lidé a jeden chlapec přišli o život a 

několik bylo zraněno. Obyvatelé městské čtvrti Textilščik nacházeli úlomky raket všude kolem. 

Pět dalších měst bylo ten den odstřelováno. 

Ukrajinská vojska rovněž zkoušela převzít zpátky klíčový Zmijí ostrov, což je stálo 4 vojenská 

letadla, 3 Centaur lodi, 10 vojenských helikoptér a asi 30 drónů (bezpilotní letadla). Ruské 

Ministerstvo obrany se vyjádřilo, že z vojenského hlediska to byla nesmyslná akce. Údajně dal 

pokyn k útoku sám President Zelenský, na radu poradců z Británie a učinil tak i přes odpor svého 

vlastního generálního štábu. 

Začátkem týdne napadli Rusové Oděsu. Mohutné bombardování prý otřásalo městem a letadla 

vypustila tři nadzvukové rakety Kinžal a asi 5 řízených střel Kalibr. Tyto srovnaly se zemí pět 

budov turistické infrastruktury, které sloužily jako žoldácká základna. Také nákupní centrum 

Riviera bylo zničeno, v něm měla ukrajinská vojska uskladněny zbraně. Bylo zaútočeno ještě na 

dalších sedm skladů munice a dvě radarové stanice protiletecké obrany. 400 ukrajinských vojáků 

při tomto útoku přišlo o život. 

Rovněž byla prolomena ukrajinská obrana v Avdijivce (u města Doněck). Od r. 2015 budovala 

ukrajinská vojska opevněnou oblast podél linky Avdijivka-Krasnogorivka-Marinka, která byla 

srovnatelná, ne-li mohutnější, než opevněná oblast v Mariupolu. Toto bylo ruskými vojsky 

prolomeno a přístup k městu tím uvolněn. Ukrajinská vojska měla obrovské ztráty a byla 

donucena ustoupit směrem na západ. 

I celý minulý týden útočila ruská vojska na ukrajinské jednotky v Donbasu neuvěřitelným 

způsobem. Při bitvě o města Popasnaja a Severodoněck měli Ukrajinci obrovské ztráty na 

životech. Celkem asi 790 mrtvých během 24 hodin, kdy byli nejen odstřelováni dělostřelectvem, 

ale Rusové použili málem všecky druhy zbraní co měli, včetně drónů a zaměřovaných raket. 

Hlavní štáb 24. ukrajinské brigády ve městě Popasnaja byl zničen. To vyřídilo prakticky celý 

vojenský oddíl, protože bez vedení nemohou vojáci bojovat. Takové vojsko není schopno 

fungovat organizovaně a ani není schopno organizovaně ustoupit. 

Několik videí z bojů na Ukrajině je možno shlédnout ZDE. 

Bitva o Azovstal 

Obě strany, jak ruská, tak ukrajinská se shodly na tom, že všichni civilisté jsou již z Azovstalu 

odstraněni. Několik set uvězněných civilistů, které tam ukrajinské vojenské oddíly násilím 

přitáhly s sebou, jsou již venku z katakomb pod tímto metalurgickým gigantem. Snaha o jejich 

vyproštění byla obtížná a musely se k ní přidat i OSN a Červený kříž. 

President Zelenský vyjádřil naději, že i vojáci, stále se skrývajících v katakombách budou mít 

umožněno vyjít ven, ale to není proveditelné, protože Rusové neustoupí od svých podmínek, aby 
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vojáci vyšli ven beze zbraní a prakticky se vzdali a Ukrajina neodstoupí od požadavku, aby vyšli 

ven ozbrojeni a nebyli Rusy zajati. Takže to skoro vypadá, že 2000 lidí, kteří se pod Azovstalem 

stále ještě skrývají, tam budou muset zahynout. 

Jeden z vojáků vyprávěl mezinárodním mediím, že je to hotové peklo být tam uzavřeni. Denní 

ruské bombardování ještě zvyšuje nátlak na nervy a utrpení těch, kteří už trpí hladem, bolestmi a 

mnozí pak umírají. Žádal o rychlé vysvobození, ale zároveň vyslovil pochybnosti a nakonec 

prohlásil, že pouze zázrak je může osvobodit. 

Mluvčí Azovových oddílů se vyjádřil, že vojáci budou bojovat „až do úplného konce,“ bez 

ohledu na ruské výzvy, aby složili zbraně a vzdali se. 

Copak je asi vede k takové šílenosti? Nevidí snad, že je všecko prohráno? Proč kladou takový 

odpor pokusům o záchranu jejich vlastních životů? Podle Rusů je za tím vším snaha zakrýt 

skutečnost, že pod Azovstalem se nachází tajné vedení celého ukrajinského konfliktu, které je 

složeno ze vysoce postavených západních vojenských osobností. Bojí se následků, kdyby vyšlo 

najevo, že Západ vedl celou dobu ukrajinská vojska ve válce proti Rusku. 

Účast NATO a U.S. ve válce na Ukrajině 

Už to, že NATO stále dál cvičí ukrajinské vojáky na polském území je podle mezinárodních 

zákonů jasná a zjevná spoluúčast ve válce. Vojáci jsou cvičeni i v Británii a jinde. V současné 

době se dokonce přidalo i Německo, které učí Ukrajince jak zacházet s německými howitzery 

PzH 2000, což jsou tanky typu Panzerhaubitze. Německo chce na Ukrajinu poslat 7 těchto tanků 

a ještě systém protiletecké obrany, což se rovněž rovná přímé účasti na válce. 

Původně chtěli Němci poslat tyto tanky Slovenii, která by oplátkou poslala na Ukrajinu své 

vlastní tanky T-72, sovětské výroby. Byla to snaha zakrýt přímou účast Německa na válce. Proč 

změnili názor není známo. 

Je naprosto nepochopitelné, proč všichni posílají na Ukrajinu další a další zbraně, když Rusové 

už několikrát oznámili, že jakékoliv dodávky válečného materiálu budou okamžitě zničeny. Své 

výhrůžky potvrdili činy, kdy vystřelili větší množství raket na železniční a elektrickou 

infrastrukturu na několika místech na Ukrajině. Některá města, jako Lviv, byla bez proudu 

několik hodin. 

To, že Západ nehodlá přistoupit na mírové řešení, ale chce za každou cenu dál rozdmýchávat 

válku, z jejich chování přímo čiší. Jedna teorie říká, že se tím snaží zbavit zastaralého válečného 

vybavení, aby je mohli nahradit novým, ale to nemůže být celá pravda. Určitě je za těmito 

šílenostmi ještě něco jiného. 

Stejně tak americká vládní administrativa nehodlá ustoupit od posílání zbraní a peněz na 

Ukrajinu, i když tím zjevně podporují současný vojenský konflikt. President Biden dokonce 

uvedl znovu v platnost zákon ze 2. světové války, pomocí kterého tehdy Amerika vyzbrojila 

Sovětský svaz natolik, že byl schopen odrazit německá vojska. A nejen že je vyzbrojili, stejně 

jako dnes, jim tajně dodávali vojsko a denodenní přesné zprávy o německých plánech na další 

den. Takže Sověti měli přesné informace o tom, kde budou Němci příště útočit a mohli se na to 
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připravit. Byla to dokonalá sabotáž, snaha táhnout válku co nejdéle, až do úplného zničení obou 

stran. Stejně jako dnes. 

Zmíněný americký zákon, znovu uvedený v platnost, se nazývá „Lend-Lease Act of 2022“ a 

dovoluje Spojeným Státům poslat nelimitované množství zbraní na Ukrajinu. Kde ty zbraně 

vezmou, to je otázka, protože v současné době se vydali i z vlastních zásob a v případě napadení 

nemají dost na svoji vlastní obranu. Ale možná to je ten účel. 

Nový zákon byl odsouhlasen americkým Kongresem v poměru 417 hlasů ku 10. Z toho je vidět, 

že dostali opravdu dobře zaplaceno, když jsou ochotni zradit i svůj vlastní národ a lid, který mají 

reprezentovat. 

Zbraně a vojenská pomoc, poskytnutá Kyjevu pod hlavičkou nového zákona je odlišná od již 

zaslaného vojenského materiálu, který měl hodnotu asi 4 miliard dolarů a od dalších 33 miliard, 

ke kterým dal Kongres souhlas před krátkou dobou, o čemž je pojednáno níže. 

Možnost Ukrajiny tento dluh splatit není skoro žádná, když uvážíme, že právě žádali po Americe 

a po Evropské unii finanční výpomoc v hodnotě 7 miliard dolarů na měsíc, aby mohli udržet celý 

stát v provozu. 

Zelenský uvítal Lend-Lease zákon s nadšením a označil ho za „historický krok,“ který umožní 

Ukrajině a Americe znovu společně vyhrát, jako tehdy, před 77 lety. To je docela drzé 

prohlášení, když si uvědomíme, že Ukrajina válku proti Německu nevedla. Byl to Sovětský svaz, 

který s Němci válčil. Ukrajina byla na straně Němců nejen skrze Banderovce, ale i cítěním svých 

obyvatel, kteří v příchozí německé armádě viděli někoho, kdo konečně udělá v zemi pořádek. 

33 miliard se změnilo na 40 miliard 

Od začátku války na Ukrajině žádal americký President Biden neustále o souhlas Kongresu pro 

zaslání dalších a dalších peněz Ukrajincům, na podporu válečného konfliktu. 26. února, to se 

ještě nic nedělo, žádal 350 milionů dolarů. Pak přišlo 800 milionů dolarů, 500 milionů dolarů a 

součet pomalu lezl nahoru, až to koncem dubna dělalo dohromady 14 miliard dolarů. 

I když velká část této sumy byla označena jako humanitární pomoc, většina půjde do kapes 

výrobcům zbraní a budou z toho financováni vojáci, kteří budou do těch částí světa posláni. 

Tato obrovská suma peněz, kterou si málokdo z nás dokáže představit, byla předčena současným 

požadavkem ze 28. dubna, kdy Biden žádal 33 miliard pro Ukrajinu, což je více než dvojnásobek 

toho, co jim doposud poslali. Tato válka, která trvá pouhých pár týdnů, vyžaduje tak obrovské 

financování, že to není ani trochu normální. 

Jenže pak se stalo něco neobvyklého a nečekaného. Americký Kongres, který má sloužit 

americkému lidu, se náhle změnil na Kongres ukrajinský. Když Biden přednesl požadavek na 33 

miliard dolarů na další ukrajinské výdaje, členové Kongresu svorně řekli: „ne, ne, to není dost 

peněz“ a sami tuto sumu zvýšili na 40 miliard dolarů. Něco takového je opravdu velice 

neobvyklé. Jedná se zde opravdu o prospěch amerických občanů, když jsou takové peníze 

vydávány na válku v cizí zemi, která celé roky páchala pozvolnou genocidu na svých vlastních 

lidech a nehodlá se usmířit se svým sousedem, když jim přišel na pomoc? K čertu ne! 
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Jak asi takové rozhazování může pomoct běžným Američanům? Jaký přínos z toho mohou mít? 

Anebo je Ukrajina pro politiky přednější než Amerika? Zhruba od r. 2020 nemá asi 30 milionů 

Američanů žádnou zdravotní pojistku, protože si to nemohou dovolit. Osobně si myslím, že to 

číslo je několikrát vyšší. 14,4% všech Američanů žijí pod hranicí chudoby. Hodně z nich to řeší 

tak, že mají dvojí zaměstnání, ale jiní to řeší tak, že jdou bydlet na ulici. Co jiného mohou dělat 

v zemi, kde pronájem bytu 1+1 stojí 800 dolarů měsíčně? Většina Američanů si nemůže dovolit 

poslat děti na vyšší školy a přitom bez patřičného vzdělání je nikdo nezaměstná. Základní 

vzdělání je sice zdarma, ale také má úměrnou úroveň. Co člověk platí, to taky dostává. 

Je velice podivné, že dvě části Kongresu, republikánská strana a demokratická, které spolu 

vždycky bojují ohledně všeho a pokaždé, jsou z ničeho nic zajedno, když se jedná o pomoc 

nějaké obskurní zemi v Evropě, kterou nikdo z nich ani nezná! To je nesmírně podezřelé. 

To stejné se dá říct o ostatních politických činitelích, o mediích a jiných hlásných troubách. 

Jakmile jde o Ukrajinu, nikdo neprotestuje vůči rozhazování peněz, nikdo to nekritizuje. Všem je 

naprosto jedno, že běžní američtí občané na to budou doplácet ještě mnoho generací a dřít do 

úmoru, aby tito dárci s cizího mohli podporovat válku, ke které nemělo nikdy dojít. 

Co se týče ukrajinského dluhu, ještě ke všemu všichni dobře ví, že Ukrajina není schopna tento 

dluh nikdy splatit. Není schopna proto, že tyto peníze nemá a nikdy mít nebude a také proto, že 

kdyby tolik peněz měla, tak místní chytráci je jsou schopni rozkrást ještě než by opustily banku. 

Jediná možnost je, že by ukrajinský dluh zaplatilo Rusko, což už udělali s dluhem, který zůstal 

po Sovětském svazu a který byl rozpočten na jednotlivé země, včetně Ukrajiny, ale málokdo ho 

platil; platilo ho Rusko a celý ho splatilo. Zajímavé, že o tom se nikde nemluví. 

Peníze, které takto Amerika dobrovolně daruje na ukrajinský problém ovšem jdou ještě na jiná 

místa než je 8 hlavních zbrojařských firem v Americe. Velká část těchto peněz jde do kapes 

nejrůznějším politikům, globalistům a jiným lumpům. Proč jinak by americký Kongres volil 

svorně pro peníze Ukrajině a ještě by tu částku zvýšil? 

Ukrajina je známa nejen jako světově největší černý obchod se zbraněmi, ale také jako světově 

největší prádelna špinavých peněz. Jak již bylo psáno v jiném článku, miliony dolarů chodí 

měsíčně na různé účty, které jsou spravovány kanceláří ukrajinského presidenta a z těchto účtů si 

západní politikové vybírají své podíly. Jsou to úplatky za jejich služby, za jejich pomoc ne 

Ukrajině, ale Presidentovi Zelenskému, jeho příbuzným a ukrajinským oligarchům. 

Seznam válečných zločinců 

Předseda ruské Dumy Vjačeslav Volodin se vyjádřil, že vedoucí američtí politikové by měli být 

na seznamu válečných zločinců kvůli tomu, jak v současné době přispívají kde mohou ke 

konfliktu na Ukrajině. President Biden dokonce řekl vedoucím osobám americké rozvědky, že 

„neprospěšné“ úniky zpráv o tom, že U.S. dodává satelitní informace Ukrajině, musí skončit. 

Ukrajina nejen že závisí na dodávkách zbraní ze Západu, na přílivu financí od tamtéž, ale také na 

dodávkách satelitních zpráv. Bez toho všeho, včetně vedení cizími vojenskými důstojníky, by 

nebyli schopni vést válku proti Rusku snad ani týden. 
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„Za zločiny, spáchané na Ukrajině kyjevským nacistickým režimem by mělo být vedení U.S.A. 

rovněž potrestáno a přidáno na seznam válečných zločinců,“ Volodin dodal. 

Pentagon na to zareagoval typicky: všecko popřeli a prohlásili, že žádné satelitní informace 

Ukrajině nedodávali. Ani s potopením ruské praporové lodi „Moskva“ prý Ukrajincům 

nepomohli. Ale Národní bezpečnostní rada Bílého domu přiznala, že U.S. „pravidelně dodávají 

podrobné zprávy z bojiště Ukrajincům, aby jim pomohli bránit svoji zemi proti ruské agresivitě a 

že s touto činností budou i nadále pokračovat. Moskvu to samozřejmě nijak nepřekvapilo. 

Jenže to, že U.S. dodávají Ukrajině přesné a časované zprávy k tomu, aby mohli zabíjet ruské 

vedoucí vojáky, generály a jiné vyšší důstojníky, to je čistá zákeřnost. To samo nás přibližuje 

k jaderné válce mílovými kroky a ani nemusíme brát v úvahu dodávání zbraní do existujícího 

sporu a cvičení vojsk. V současné době je to již 12 ruských generálů, kteří byli zabiti, jak se zdá, 

s americkou pomocí. Rozhodně, to nemohla být náhoda. 

Ovšem je zde ještě otázka, proč Rusko proti tomu nic nedělá. Proč nenapadnou vnitřní strukturu 

západních států, elektrické sítě, elektroniku a jiné, jak hrozili? Proč nepošlou jednu z raket na 

americké kanceláře v Kyjevě? Proč nezničí NATO dodávky zbraní přes Polsko jak plánovali? Co 

jim v tom brání? Je možné, že jedině tak by se mohli dočkat skutečné pozornosti Západu a snahy 

o vyjednávání, jak píše Anatol Lieven, ze stránky „Responsible Statecraft/Common Dreams.“ 

Kdyby provedli cokoliv z toho, s čím hrozili, Západ by je nutně musel brát mnohem vážněji. Ale 

zatím nikdo nevěří, že to myslí vážně a tak svým zpupným chováním a špatnými rozhodnutími 

Západ riskuje jadernou válku. 

Zrovna teď se stalo … 

Americká vojska měla manévry v Iráku (co tam mají co dělat?) a spustila palbu na ostro na 

kurdistánské území státu. 11 obytných domů bylo zničeno, ale prý nebyly žádné lidské oběti. (Že 

by opravdu nebyl nikdo doma v 11 domech?) Prý se jednalo o omyl! 

Může armáda udělat takový omyl? Těžko. To byl spolehlivě záměr. 

Jako obvykle, podle medií to nebyl případ agrese, to nebyl válečný zločin, to byla „přátelská 

přestřelka“ (friendly fire), při které přišlo o střechu nad hlavou několik lidí kdesi daleko ve světě, 

kde to ani neznáme. Takže co bychom se starali. Jsou to jen lidé. Na světě je jich mnohem víc. 

Nikdo nebyl trestán, nic nebylo vyšetřováno. Takový je život. 

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

POZNÁMKA: Na některé odkazy v tomto článku se s českou IP adresou nedostanete. To proto, 

že jsou blokovány Evropskou Unií. Musíte změnit svoji IP adresu na americkou, pak to funguje. 
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