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Ukrajinský President Zelenský přikázal armádě převzít zpět území, zabraná ruskými vojsky. Na 

podkladě toho řekl ukrajinský Ministr obrany Alexej Reznikov při rozhovoru s novináři „The 

Times,“ že Ukrajina má k dispozici milion vojáků a s nimi převezme zpátky Donbas a Krym. Prý 

právě vydal příkaz vyhotovit plány této operace. „Jsme občané volného světa a se skutečným 

citem pro spravedlnost a svobodu,“ řekl a určitě se při té lži ani moc nezačervenal. 

Reznikov se také zmínil o ukrajinských spojencích a tvrdil, že byla vytvořena koalice proti 

Kremlu. Řekl: „Naši partneři v Londýně, ve Washingtonu DC a v jiných hlavních městech do 

nás vložili nejen peníze, ale také naději jejich lidu, podle které musíme zajistit, že Kreml 

prohraje. Musíme tuto válku společně vyhrát.“ (zdůraznění dodáno) 

Reznikov věří, že během několika dalších let uvidíme celé procesí současných ruských států, 

které budou volat po samostatnosti. A pak, podle něho, Ruská federace skončí svůj život. 

S citem pro spravedlnost, Ukrajinci nadále odstřelují neozbrojené obyvatelstvo své vlastní 

země 

Několik Točka-U raket bylo vystřeleno současně na Luhansko. Dvě 120 mm miny byly shozeny 

ukrajinskými drony na jadernou elektrárnu v Záporoží. Podle vyjádření člena místní vojensko-

civilní administrace Vladimíra Rogova, pokusy o útok na tuto jadernou elektrárnu byly trvalé, po 

celou dobu vojenského konfliktu. „Něco takového ale nemůže udělat žádnou škodu,“ prohlásil, 

„protože reaktor je postaven tak, že mu neublíží ani zřícení letadla s plnou nádrží.“ Podle něho je 

to pouze snaha terorizovat zaměstnance. 

Luhansko bylo napadeno devíti HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) raketami. 

Ukrajinci také odstřelovali rtuťové doly v Gorlovce. Kamikazi drón byl použit na obytnou část 

Energodaru, v záporožské oblasti. Další drón byl vystřelen na zařízení s ohřevem vody tamtéž. 

Celkem šest drónů bylo vystřeleno na toto místo za jediný den. 

Problémy kolem záporožských jaderných reaktorů se netýkají pouze jejich odstřelování, kdy se 

možná ukrajinští fanatikové pokoušejí vší mocí vyvolat další jadernou katastrofu. Kyjev rovněž 

nemíní dovolit inspektorům z Mezinárodní atomové agentury (International Atomic Energy 

Agency) kontrolu tohoto zařízení. 

To proto, že dobře vědí, že množství vypotřebovaného jaderného odpadu není tak velké, jak by 

mělo být. Ukrajinci z něho vyráběli tak zvané „špinavé bomby,“ kterými s největší 

pravděpodobností zamořovali Donbas. 

Američtí veteráni stále dál cvičí ukrajinské vojáky 

Jedny z hlavních amerických novin, „New York Times“ vydaly zprávu, že přes všechna varování 

nejen ze strany Ruska, ale také z Pentagonu, se bývalí příslušníci „zvláštních jednotek“ stále dál 

nacházejí v prvních liniích fronty na Ukrajině. Nejenže nadále zacvičují ukrajinské vojáky, ale 
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také se zúčastňují bojů, pomáhají s odstraňováním raněných a mrtvých, zneškodňují bomby a 

pomáhají s dodávkami potřeb a s odvozem raněných. Není známo kolik jich tam je, ale údajně 

tvoří malé oddíly, které nejsou ve spojení s Pentagonem a jejich účast není americkým vedením 

v žádném směru podporována. 

Jeden z nich, bývalý plukovních „zvláštních jednotek“ v penzi, Andrew Milburn říká, že takto 

vykonávají americkou cizineckou politiku a to vojenským způsobem. Přiznává, že nikdo z nich 

nemá spojení s americkým vojskem. Kdykoliv se s nimi zkoušeli spojit, tak s nimi nikdo nechtěl 

jednat. „Nechtějí nést zodpovědnost,“ dodal. „Takže my tady děláme svou práci a U.S. mohou 

říct, že s námi nemají nic společného, což je naprostá pravda.“ Neustálé zdůrazňování této 

skutečnosti je zjevný alibismus. 

Další z nich, George Beebe, dříve ředitel CIA oddělení pro analyzu Ruska, taky v penzi, 

prohlásil, že „je to stejné jako ve Vietnamu … jenže zde je riziko mnohem větší. Bylo by 

mnohem snadnější vtáhnout Spojené státy a Rusko do přímého konfliktu a to by mohlo být 

velice vážné. 

Zoufalá snaha zničit most na Krym 

NATO Generál Philip Breedlove se vyjádřil, že most, spojující Krym s pevninou, je pro armádu 

jedním z možných cílů. A hned na to se neznámý americký politik vyjádřil, že nejsou žádné 

zábrany vůči tomu, aby Ukrajinci použili HIMARS rakety a zmíněný most zničili. 

Dragana Trifkovic, ředitelka Centra geostrategických studií v Bělehradě se vyjádřila, že něco 

takového, spolu s hysterií západních medií vypadá, jakože je Západ v koncích a neví co udělat, 

aby proti Rusku vyhrál. A ty provokativní řeči, které západní velitelé vedou, zjevně ukazují na 

to, že na území Ukrajiny bojuje proti Rusku NATO samo. 

Analystka Trifkovic je toho názoru, že vyvrcholení konfliktu na Ukrajině zavinilo NATO samo, 

jak se stále dál roztahovalo podél ruských hranic. A teď označují Rusko za agresora! Takže 

bychom se měli ptát, jak může být Rusko agresor, když po pádu berlínské zdi dobrovolně 

opustilo tehdejší Německou demokratickou republiku a stáhlo se o dva tisíce kilometrů na 

východ, aniž by vypálilo jedinou střelnou ránu. Udělali to proto, že měli příslib z nejvyšších 

míst, že se NATO nebude rozšiřovat na východ – a NATO tento příslib vědomě porušilo. 

Podle ní, NATO mělo být rozpuštěno v ten moment, kdy Sovětský svaz a Varšavský pak 

skončili, protože důvod pro jeho existenci, což bylo nebezpečí rozšiřování komunismu, tím 

přestal existovat. 

„Když uvážíme, že roztahovačnost NATO začala těsně po pádu Sovětského svazu,“ dodává paní 

Trifkovic, „tato skutečnost nemůže nechat nikoho na pochybách ohledně toho, že NATO nebylo 

myšleno jako obranná organizace, ale jako útočná zbraň proti východu, kdy ten hlavní cíl bylo 

Rusko.“ 

Poláci chtějí řešit situaci po svém 

Bývalý polský president Lech Walesa, který až do letošního února nazýval Rusko „ohromnou 

zemí,“ která má sice problémy a přiznával, že má velkou úctu k ruskému Presidentovi Putinovi, 
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otočil na zcela opačnou stranu a dnes volá do světa po zničení Ruska, po jeho rozložení na malé 

státy a snížení ruské populace na jednu třetinu. 

Walesa je přesvědčen, že dokud bude Rusko existovat, svět nebude bezpečný. Rusko prý má 

imperialistické choutky a chce zabírat další a další země. I kdyby Západ pomohl Ukrajincům tuto 

válku vyhrát, za nějaký rok zde bude jiný Putin a bude válčit znova. 

Navrhuje, aby Západ zajistil v Rusku změnu politického režimu s pomocí násilí, anebo aby 

zorganizoval povstání, které by současnou vládu svrhlo. „Je nutno popohnat lidi k činnosti,“ říká, 

„aby docílili populaci v Rusku méně než 50 milionů.“ (Současný stav je 147 milionů lidí.) 

Říká dále, že Západ měl správně Rusko zničit hned, když Sovětský svaz skončil. Ale Brežněv 

byl sympatický člověk a tak je nechali být. A Rusové teď podle něho pokračují v tom, co dělali 

celá století, že přibírají další a další území. 

Když se NATO rozšiřuje, to je prý v pořádku, protože ti to dělají „demokratickým způsobem,“ se 

souhlasem lidu. Ale Rusko a Čína zabírají další území starým způsobem, čímž asi myslí válku. 

Tento pokrytec by si měl dát mnohem větší pozor na to, co říká. Dnes už málem celý svět ví, že 

Poláci se chystají zabrat velkou část Ukrajiny, i když oni sami své „imperialistické záměry“ 

zkoušejí utajit. Doufají, že až dojde na diplomatické řešení situace, že v té době bude všem jasné, 

že Polsko má na toto území nárok. 

Ve své prostoduchosti si myslí, že kvůli vojenským třenicím na Ukrajině si ani Amerika, ani 

Rusko nevšimnou, že se k tomuto činu horlivě připravují. S pomocí medií, které polská vláda 

ovládá, započali kampaň propagandy, která vydává jejich plány na připojení Ukrajiny za pověsti 

a výmysly. Zkoušejí také využít Maďarsko a Rumunsko, kteří také s Ukrajinou sousedí a 

společně, jako správní sousedé, jít Ukrajincům „pomáhat.“ 

Poláci se chovají přesně tak, jak je kdysi v r. 1935 popsal tehdejší britský Ministr zahraničí John 

Simon. Tento prohlásil, že „dětinská politika polské vlády, která se zabývala pouze vlastní 

důležitostí, zabraňovala zavedení míru v Evropě a nepomáhala politické, nebo finanční, či 

vojenské situaci.“ 
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