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Nedávno Rusové zajali dva americké vojáky. Jeden z nich je Alexander Drueke (39 let) a druhý 

Andy Tai Huynh (27 let). Byli zajati během prudké bitvy, pravděpodobně v Charkově. Jejich 

skupina právě budovala obranné pozice, načež Drueke a Huynh vypálili protitankovou raketu na 

ruské vozidlo a zničili je. Tím na sebe upoutali pozornost jiných ruských vojáků a tito je údajně 

zajali. Při rozhovoru s novináři Drueke a Huynh uvedli, že byli jejich vojenským oddílem 

opuštěni a proto byli nuceni se vzdát Rusům. 

Rusové říkají, že jejich skupina byla obklíčena a mnoho jich přišlo o život. Nebyli to ale 

ukrajinští vojáci. Byli to dobrovolníci, žoldnéři, zaměstnanci soukromých korporací. 

Oba zajatci byli postaveni před soud a odsouzeni na smrt. 

Washington na tuto zprávu reagoval přehnaně. John Kirby, mluvčí „Národní bezpečnostní rady“ 

prohlásil, že „je to příšerné … mluvit o smrti dvou amerických občanů, kteří byli na Ukrajině.“ 

Není známo co čekal; tady jde přece o válku! 

Rusko nemá trest smrti, ale donbasské republiky ano. Jak Rusko, tak i Donbas se shodují na tom, 

že cizí dobrovolníci, bojující na Ukrajině jsou žoldnéři a tím pádem nezákonní účastníci, kteří 

nejsou chráněni Ženevskou smlouvou. Rusové tento názor vyhlásili několikrát do světa jako 

varování pro ty, kteří by měli v úmyslu přijet na Ukrajinu a pomáhat jim bojovat proti Rusku. 

Další tři zajati 

Další tři žoldnéři byli zajati již dříve: dva Britové, Aiden Aslin a Shaun Pinner a Marokánec 

Saadun Ibrahim. Všichni se přiznali, že měli v úmyslu převzít moc ve státě s pomocí násilí a 

Aiden Aslin dodal, že prošel školením na vykonávání teroristických činů. Všichni tři byli rovněž 

odsouzeni k trestu smrti. Protože Doněcká republika má pouze jeden druh trestu smrti, pak 

všichni tři mají zemřít zastřelením. Mohou odvolat a také mohou žádat doněcké vedení o pardon. 

To by změnilo trest smrti na 25 let vězení. 

Shaun Pinner je hledán jako terorista i v jeho rodné Británii, protože bojoval s militaristickými 

skupinami (ISIS, Daeš a jiné) v Iráku a Syrii. Pinner vydal varování všem ostatním nadšencům, 

kteří by rádi pomáhali v ukrajinských bojích, kdy řekl: „Nezamíchávejte se do války, které 

nerozumíte.“ Řekl dále, že všichni žoldnéři si mají předem přiznat, že se jim může stát, že budou 

zajati a odsouzeni k smrti. Pak si nemají co stěžovat. 

Pinner se dále vyjádřil, že žalář mu v jistém směru otevřel oči. Dnes je toho názoru, že „když 

někteří lidé chtějí patřit k Rusku, pak je nutno to respektovat“ a vyjádřil přání vědět více o 

historii obou zúčastněných zemí. Když byl tázán proč se nechal najmout jako žoldnéř, vysvětlil, 

že jeho ukrajinská manželka nechtěla opustit Ukrajinu a on nemohl nikde sehnat zaměstnání. 

Proto využil 9 let zkušeností v britské armádě a přidal se k Ukrajincům. 

Bylo zvláštní, že žádný z odsouzených nezkoušel skrývat své přečiny. Zmínili se o tom, že jim 

byly ukázány strašlivé fotografie toho, jak zacházeli ukrajinští militanti s ruskými zajatci.  
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Maroko nezkoušelo navázat styky s doněckým soudem, což naznačuje, že je jim jedno, jaký osud 

jejich člověka potká. Zato Britové prohlásili, že nejde o právoplatné soudní rozhodnutí, protože 

neuznávají doněckou republiku. Budou prý zkoušet udělat co mohou, aby jejich dva občany 

vysvobodili. 

Britský Ministr zahraničí, Tom Tugendhat obvinil ruského Presidenta Vladimíra Putina, že tyto 

dva lidi drží jako rukojmí a že je to způsob jeho pomsty. Podle něho, Donbas není stát, není to 

skutečný soud a soudcové jsou obyčejní lidé, kteří předstírají, že jsou soudcové. Ve skutečnosti 

je to naprosto brutální věc, udělat něco takového třem naprosto nevinným lidem. 

Nevinným? Vždyť se zúčastnili války a sami vraždili příslušníky opozice kde mohli! 

Amnesty International se vyjádřili, že je to porušení mezinárodních humanitárních zákonů. OSN 

ještě k tomu požadovalo přihlédnutí k Ženevské smlouvě. 

Varování přímo z Moskvy 

Všichni zapomínají, že President Putin je mnohokrát varoval, že cizí žoldnéři nebudou bráni jako 

vojáci a nevztahuje se na ně Ženevská smlouva. Upozorňoval, že budou bráni jako obyčejní 

zločinci. A přesto to všichni brali na lehkou váhu a mysleli si, že jsou to plané řeči. 

Rovněž byla opomenuta skutečnost, že Rusové už dříve varovali, že ti v Kyjevě, kteří začali 

válku proti Donbasu budou potrestáni spolu s cizími žoldnéři. Řekli, že tito lidé společně 

terorizovali donbasskou populaci celých osm let, takže odplata je nevyhnutelná. Podnikali útoky 

na Donbas na základě nezákonných příkazů a mají na rukou krev tisíců těch, které zabili jak na 

frontě, tak i ve vnitrozemí, které neustále odstřelovali. 

Rozsudek nad třemi zajatci je založen na doněckých zákonech a všichni dobrodruzi si to měli 

uvědomovat, než se do konfliktu zamíchali. Možná si mysleli, že to bude jako zajímavé safari a 

zatím jde o velice vážnou záležitost, s možností trestu smrti. 

Zajatci vyměněni 

144 skutečných ukrajinských vojenských zajatců (ne žoldnéřů) bylo právě vyměněno za zajaté 

ruské vojáky na Ukrajině. Většina těch, určených k výměně byla raněna, mnozí velice vážně. 

Všichni byli ale řádně ošetřeni. Fotografie předávání zajatců byly zveřejněny. 

Ti, kteří šli z Ruska zpátky na Ukrajinu zahrnovali také 43 Azovovců. Rusko má celkem asi 

6000 zajatců, z nichž část se dobrovolně vzdala, na příklad při dobytí Azovstalu. 

Ukrajinští vojáci to nemají lehké 

Vojenské jednotky Luhanské republiky hlásí, že velmi často jsou svědky toho, jak jsou noví 

ukrajinští bojovníci dodáni do předních linií a přitom nemají ani zbraně, ani oblečení a potřebnou 

výzbroj, ani potraviny. Tito se vesměs vzdají, jen aby přežili. Krátké video ukazuje, jak 

ukrajinští vojáci vyměňují s ruskými americké Javeliny za konzervy s jídlem. 

Špatná organizace, neschopné vedení a nedostatek potřebné vojenské výbavy poznamenává 

ukrajinská vojska. Stalo se na příklad, že nová posila byla poslána na frontu a ti, ke kterým se 
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měli přidat, na ně okamžitě zaútočili. Není známo, jestli byli někteří zraněni, nebo zabiti. Při jiné 

příležitosti, výzvědná jednotka ukrajinské armády byla napadena cizími žoldáky, bojujícími na 

ukrajinské straně a čtyři byli zabiti, tři další zraněni. 

Něco takového je prý běžné, jak říká Tristan Nettles, člen anglicky mluvící jednotky na Ukrajině. 

Stalo se, že po dvouhodinovém, těžkém boji bylo zjištěno, že obě strany patřily ke stejné straně 

konfliktu. Jindy byl vyhozen do vzduchu most a přitom někteří vojáci ze stejné jednotky byli 

ještě na druhé straně. 

Ukrajinci mají rovněž potíže udržet vojáky v předních liniích a proto jim hrozí smrtí, když odtud 

odejdou. Přesto, že Západ neustále posílá na Ukrajinu další a další zbraně, ukrajinští vojáci je 

jaksi záhadně nemají a odmítají bojovat. Hodně jich zběhne a pak dávají na internet videa, kde si 

stěžují na své velitele a na celou válku. Ti, kteří jsou ze zázemí posláni do předních linií, 

odmítají uposlechnout. 

Ukrajinská vláda dokonce uzákonila, že velitelé mají právo vojáky, kteří chtějí zběhnout, 

zastřelit. Později byl tento zákon zrušen, ale už to, že byla snaha o něco takového, není dobré. 

Hodně vojáků zběhne z bojů kolem Severodoněcka a Lisičanska, kde dochází k nejostřejším 

bitvám. Podmínky jsou tam pro vojsko naprosto nedostatečné, všichni trpí špatným 

zásobováním, nedostatkem zbraní a nábojů a tím, že nemají dělostřelectvo. 

To nejznámější video bylo publikováno koncem dubna a v něm si ukrajinští vojáci stěžují na 

brutalitu svých velitelů. Podle nich, celá jednotka byla odvedena do lesa a tam je nechali, aby 

zemřeli. Vojáci tam čekali 5 nebo 6 dnů, žádali o pomoc, ale ta jim byla zamítnuta. Mnoho 

z nich opravdu zemřelo. Anebo jim velitel přikázal, aby šli beze zbraní proti ruským tankům. 

Zmíněné video bylo ihned prohlášeno za lživé, ale sám poradce presidenta Alexej Arestovič 

potvrdil jeho pravdivost. Brzy na to se objevilo jiné video, které rovněž dosvědčilo pravdivost 

toho prvého. Voják Andrej Berezinský v něm zkoušel vysvětlit, proč žádali o pomoc ukrajinský 

lid. Řekl, že odmítá dále nosit uniformu jeho pluku a polovina ostatních s ním souhlasí. 

Vojáci v Severodoněcku nahráli rovněž video, ve kterém si stěžovali ukrajinskému Presidentovi 

Zelenskému a hlavnímu Veliteli ukrajinských ozbrojených sil Valeriji Zálužnému na nedostatek 

těžkých zbraní na frontě a nedostatek posily, na neschopnost jejich velitelů, kteří se stále drželi 

v zázemí. Prohlásili, že: „Jsme posíláni na jistou smrt. Zde chybí vedení, není žádný velitel a 

vůbec žádná úcta k lidem.“ Nutno dodat, že vedení státu a vojska si těchto informací nevážilo a 

ty, kteří zběhli, prohlásili za dezertéry. 

Příbuzní vojáků na frontě způsobili skandál, když si stěžovali přímo v presidentské kanceláři. 

Jedna žena řekla, že její manžel šel do války jako dobrovolník a teď je v Severodoněcku, 

vystaven neustálému odstřelování. Jeho oddíl nemá žádného velitele, každý je na svých. Ti, co 

utekli, byli dáni do vězení jako zběhové. Ale jak mohou bojovat, když nemají zbraně? Mají snad 

použít lopaty, anebo něco jiného? Jiná žena se přidala a tvrdila, že to nejsou žádní zběhové. 

Uvědomují si dobře, že byli posláni na frontu jako potrava pro kanony. Bojují proti tankům 

s kulomety z 1980tých let. „A proč umírají?“ ptala se. „Aby mohli ti, kteří sedí v hlavním stanu 

dostávat hvězdy za odměnu!“ 
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Seržant Roman Ilčenko si stěžoval francouzským novinářům, že „Rusové mají dělostřelectvo, 

ozbrojená vozidla a pětkrát až šestkrát více vojska než my. My máme kulomety a přenosné 

raketové rampy RPG z r. 1986, Degljarovy kulomety z r. 1943 a Maxim kulomety z r. 1933. Je 

pravda, taky máme švédský NLAW protitankový raketový systém, ale baterie na něm nefunguje. 

(To navazuje na dřívější článek, kde je psáno, že Západ sice dodal na Ukrajinu velké množství 

moderních zbraní, ale žádné náhradní díly, ani pomocnou literaturu, nebo návody.) 

Jedny z hlavních amerických novin, „The Washington Post“ přinesly zprávu o zatčení velitele 

ukrajinské armády Sergěje Lapko. Tento si rovněž stěžoval na nedostatek zásobování a 

nedostatek zbraní. „Než nás poslali na frontu, tak nám dali AK-47 pušky (Kalašnikov),“ 

prohlásil. „Zacvičovali nás jak s nimi zacházet méně než půl hodiny. Když jsme vystřelili 30 

nábojů, tak nám řekli, že další nedostaneme, protože jsou moc drahé. „Na frontě jsme měli být 

třetí linie obrany a zatím jsme se ocitli v první, přímo proti nepříteli. Z celé skupiny, která měla 

120 mužů, jich zůstalo pouze 54. Ten zbytek buď zemřel, nebo byl zraněn, či zběhl. A v televizi 

nám říkají, že nemáme žádné ztráty na životech.“ Podle něho, ztráty na životech jsou tajeny, aby 

byla zachována morálka vojáků na bojišti a podpora veřejnosti. 

Bylo mnoho vojenských oddílů, kteří se odvolávali k presidentovi a k hlavnímu veliteli 

ozbrojených sil a stěžovali si na neudržitelnost situace na frontě. Když se nedočkali zlepšení, 

velké množství z nich zběhlo, i když věděli, že je čeká přísný trest, 5-12 let vězení. Ovšem jak 

mohli bojovat proti dobře vyzbrojeným Rusům bez těžkých zbraní, bez dělostřelectva, bez 

nábojů, bez potravin a bez jiných dodávek na frontu. Bylo také hodně úmrtí, protože ranění 

museli často čekat na převoz do nemocnice příliš dlouho. 

Našly se i oddíly, které odmítly splnit rozkaz, který otevřeně označili za zločinný. „Co tam 

zvládneme s pouhými kulomety proti dělům, Grad raketovým rampám a minometům? Nemáme 

potřebné zbraně, nemáme nic. Jak můžeme bojovat za zemi, které jsme lhostejní?“ stěžoval si 

jeden z nich. „Nemůžeme dobrovolně vlézt do mlýnku na maso a vylézt ven jako sekaná,“ dodal 

další. „Nemáme tanky, bojová vozidla, potřebné pušky.“ 

Mnoho jiných si stěžovalo na to stejné: nemají potřebné zbraně, nemají ani velitele, z nichž 

většina již zahynula. Jiní velitelé byli přistiženi v Lvově, desítky kilometrů od bojové čáry, kde 

jejich oddíly zatím bojovaly. 

Mezi populací Ukrajiny dochází ke stále většímu množství protestů proti těmto podmínkám. 

Příbuzní vojáků na frontě otevřeně protestují. Rozrůstá se také úplatkářství, kdy se odvedený 

může vyplatit třemi tisíci dolarů. Ti co na to nemají, musí narukovat, i když jsou těžce nemocní. 

Nábor na Ukrajinu 

Jak již bylo psáno před časem, mezitím americká rozvědka CIA shání další dobrovolníky na 

pomoc Ukrajincům v boji proti Rusům. Vytahují Daeš (ISIS, ISIL) teroristy z kurdských vězení 

v severovýchodní Syrii, převážejí je na své základny tamtéž, kde je cvičí v dalších teroristických 

taktikách a pak je posílají bojovat na Ukrajinu. 

Kurdové již takto dodali Spojeným státům několik vysoce postavených vedoucích a asi 90 

běžných bojovníků, kteří jsou převážně občané Iráku, Čečenské republiky a Číny. 
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Kdo všecko bojuje na Ukrajině 

Ukrajincům pomáhají dobrovolníci z mnoha zemích. Kyjev tvrdí, že jsou jich desetitisíce, ale to 

není pravda. Rusové říkají, že mezi 24. únorem a 17. červnem přijelo na Ukrajinu 6956 cizinců a 

jsou to občané 64 národů. Z nich bylo již zabito 1956 a 1779 se vrátilo zpátky. 

Největší počet z nich jsou Poláci (1831), pak Kanaďané, Američané, Rumuni a Britové. Také 

jsou tam dobrovolníci z Gruzie, Chorvatska, Syrie, Běloruska, Francie, Bosny a Hercegoviny, 

Estonska, Albánie, Litvy, Portugalska, Kosova, Nigerie. Ze 33 lidí z České Republiky jich 14 

zahynulo a zbývajících 15 je ještě na Ukrajině. Slovensko není vyčísleno, možná žádní nebyli. 

Také israelští dobrovolníci a vysloužilí vojáci bojují na Ukrajině proti Rusku. Je zajímavé, že jim 

nevadilo přidat se k otevřeně fašistickému Azovovu oddílu. Jejich počet je odhadován na několik 

set, ale přesná čísla nejsou známa. 

Rusky Ministr zahraničí Sergěj Lavrov prohlásil, že Israel tím podporuje nacistický režim 

v Kyjevě. Poradce Presidenta Zelenského vybuchl, že něco takového říct je na hranicích popírání 

Holokaustu a že to dokazuje, že Moskva je nebezpečná pro všecky Židy. 

Lavrov se „provinil“ již předtím, když řekl při rozhovoru s italskou mediální společností: 

„Možná nemám pravdu, ale Hitler měl také židovskou krev. To samozřejmě nic neznamená. 

Moudří Židé říkají, že ti nejvíc horliví antisemité jsou obvykle Židé sami. Každá rodina má 

nějakou černou ovci, jak se říká.“ 

To na Židy účinkovalo jako když se píchne do vosího hnízda. Okamžitě vznikl neúměrně velký 

protest v Israeli a Lavrovův výrok byl označen za „neomluvitelný a nehorázný“ a za „příšerný 

historický omyl.“ Židé přece ve 2. světové válce nevyvražďovali své vlastní lidi! 

Israelská vláda okamžitě povolala ruského velvyslance a požadovala, aby se jim Rusko omluvilo 

za tuto neomalenost. Israelský Premiér Naftali Bennet obvinil Lavrova, že používá Holocaust 

jako politickou zbraň. Málem celý Israel byl připraven k boji proti Lavrovovi, který tím určitě 

nemyslel vůbec nic špatného. 

Ruský President Putin se jim později omluvil. Možná tím zabránil 4. světové válce. 

Kyjevské složky stále odstřelují Donbas 

A zatím ukrajinská vojska stále dál odstřelují Donbas a to převážně jeho obytné části, školy, 

nemocnice, veřejné budovy. Ničí co můžou a vůbec nic jim není svaté. Zřejmě opravdu zkoušejí 

co nejvíc všeho zničit, aby měli Rusové, až jim toto území připadne, co opravovat. Používají 

raketové odstřelovací rampy, minomety a těžká děla. Za jeden den vystřelili 300 nábojů a min a 

zničili obytných 27 domů, 8 veřejných budov a 5 aut. Doněcká milice útok opětovala a způsobila 

jim ztrátu jednoho tanku a 50 vojáků.  

Ukrajinci odstřelují všecko v dohledu a v dostřelu. Dokonce i porodnici odstřelovali přímo ve 

městě Doněck, ale naštěstí se nikomu nic nestalo. Pacienti i personál byli všichni schováni ve 

sklepě. Zdá se také, že se Ukrajinci záměrně zaměřují na civilisty, což je zjevné už z příliš 

častého odstřelování venkovních tržišť. Přitom žádné opoziční vojenské jednotky nejsou 
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v blízkosti, ani se tam nenachází jejich zařízení, sklady, nebo vedení. Prostě střílejí jen aby 

udělali co největší škodu a zabili co nejvíc lidí. Je zvláštní, že na tuto ničivou činnost mají 

nábojů dost, ale na obranu proti útočícímu nepříteli nemají žádné. 

V tisku, který už dnes asi nemůže obhájit lživé prohlášení, že tyto škody páchají Rusové a musel 

by přiznat, že je to práce Ukrajinců, se neobjevují žádné zprávy o tomto odstřelování. 

Bitva o Severodoněck skončena, město naprosto zničeno 

Ve snaze zachránit své pozice v Severodoněcku, poslali Ukrajinci na frontu cizineckou legii. 

Důvodem pro tento čin byl rozpad vojenských jednotek tamtéž, které morálně upadaly a vojáci 

se buď hromadně vzdávali Rusům, anebo z města utíkali. Cizinecká legie bojovala spolu 

s ukrajinskými pluky a na videích je možno vidět vlajky Gruzie a Moldavy. 

Žoldnéři utrpěli obrovské ztráty. Jedny z hlavních britských novin, „Guardian“ snad poprvé 

přiznaly, že ztráty na životech ukrajinské strany jsou obrovské; Tito ztrácejí 600-1000 mužů 

denně. Ukrajinská vojska jsou tím pádem blízko kolapsu. S počtem mrtvých, který je odhadován 

na 20 000 měsíčně, armáda ztrácí na síle a na odvaze a bojeschopnosti. 

Stejně tak jsou jejich zásoby dělostřeleckých nábojů ze sovětské éry vyčerpány a musí plně 

spoléhat na 155 mm náboje NATO. Není ale známo, kolik jich mají. Guardian přiznává, že 

Ukrajinci mají potíže se získáním základního vybavení a i když jim nechybí odvaha a odhodlání, 

jejich zásoby těžkých zbraní se díky ruské snaze tyto hromadně ničit, zmenšují. 

Snad proto se kyjevské vedení rozhodlo, že jejich jednotky v Severodoněcku, které byly 

dokonale obklíčeny ruskými vojsky, nemohou nadále ve městě setrvávat a vydali příkaz 

k ústupu. A aby zachovali zdání úspěšných dobyvatelů, prohlásili tento ústup za „strategický.“ 

Jak tento, tak i každý jiný ústup je hlášen jako „přemístění do lépe chráněných pozic“ a ne jako 

porážka. 

Takže Severodoněck, který měl na začátku bojů asi 100 000 obyvatel, má dnes nějakých 10 000. 

Všecko je zničeno, infrastruktura je v troskách, 90% všech domů je zničeno dělostřelbou. 

Sousední město Lisičansk bylo rovněž převzaty Rusy, čímž tito v podstatě převzali celou 

Luhanskou republiku. Lisičansk na tom není o moc lépe, asi 7000 až 8000 civilistů tam stále 

ještě žije jen proto, že nemají kam jít. 

Většina vojenského vybavení skončí na černém trhu 

Západ sice naposílal na Ukrajinu za miliardy vojenské výbavy a munice, ale jak bylo zjištěno, 

hodně z toho skončilo na černém trhu. Proto nemají vojáci na frontě potřebné zbraně a náboje, 

protože místní oportunisté to všecko prodávají teroristům po celé Evropě a po celém světě. 

Je zcela možné, že sama ukrajinská teatrální vláda je v tomto černém obchodě zapletena a má 

z něho zisky. Není možno rovněž zaručit, že všechen ten vojenský materiál nebyl na Ukrajinu 

poslán proto, aby skončil na černém trhu, na podporu světového terorismu. 

Ve skutečnosti, válka na Ukrajině nebyla v žádném případě vedena kvůli obhájení demokracie a 

udržení komických šašků a blbečků u vesla tamtéž. Tam šlo o vykrvácení Ruska, Iránu, Číny a 
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Venezuely, o jejich zničení. Rusko nemá, jak se zdá, v úmyslu ponechat Ukrajinu svému osudu, 

což ale neznamená, že NATO přestane provozovat jeho kriminální činnost. S největší 

pravděpodobností tímto způsobem, skrze černý trh se zbraněmi, který na Ukrajině doslova bují, 

zkouší NATO pouze přesunovat jejich dodávky zbraní na jiná místa. 

Současná studie americké zbrojařské firmy Rand Corp., vypracovaná ve spolupráci s britskou 

universitou v Manchesteru zjistila, že hlavní zdroj (60%) veškerých zbraní na černém trhu jsou 

zbraně, vyrobené v Americe. Dále následují někteří evropští výrobci a jiní. Celkový obnos, který 

černý trh vygeneruje je asi 80 000 euro za měsíc. Černý trh prý není využitelný na velké válečné 

konflikty, spíše je to příležitost pro jednotlivce a malé skupiny k sehnání anonymních zbraní. 

Podle jiných informací, černý trh nejedná pouze s pistolemi a okrajově s puškami a podobnou 

militaristickou výbavou, jak je tvrzeno. Seženou se přes ně i Javeliny, NLAW protitankové 

systémy, nebo Phoenix Ghost a Switchblade výbušné dróny (bezpilotní letadla), Claymore miny, 

sniperské pušky a Kalašnikovy. Nějaké obrázky jsou na stránce. 

Ale jsou ještě jiné důvody pro mizení zbraní z Ukrajiny, o čemž bude psáno v některém dalším 

vydání těchto článků. 

Celosvětová válečná situace 

Věděli jste na příklad o tom, že Amerika čas od času bombarduje Somálsko? Věděli jste, že 

Saudská Arabie stále dál vede mnohaletou válku se snad nejchudším státem světa, s Jemenem? 

Věděli jste, že NATO a Amerika v současné době válčí v Etiopii? Že společně okupují jednu 

třetinu Syrie, kde cvičí teroristy a kradou syrský olej? A co tak OSN vojska „ochraňující mír“ 

s puškami, tanky a děly v Mali a jinde ve světě? Věděli jste, že Israel bombarduje zhruba dvakrát 

do měsíce Syrii? Zrovna bylo zjištěno, že tyto útoky v tajnosti koordinuje s Amerikou, aby jeden 

druhému nepřekáželi. Tuto zprávu přinesly jedny z hlavních amerických novin „The Wall Street 

Journal.“ 

V současné době vede NATO a samozřejmě i Amerika a OSN další války v Afhanistánu, Alžíru, 

Burkina Faso, v afrických státech jako je Kamerún, Čad, Demokratické Kongo, Mali, Niger, 

Nigerie a dále v Kolumbii, v Iráku, v Libyi, v Mexiku, Mozamiku, Myanmar (Burma), Jižní 

Sudán, Tanzánie a Tunis. 

NATO, spolu s Amerikou a s OSN jsou ve skutečnosti ti hlavní teroristé našeho světa. Druh 

války a počet obětí jsou přímo na stránce uvedené dříve. 
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