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Amnesty International je mezinárodní organizace, která nepatří žádné vládě a zabývá se
problémy lidských práv. Její hlavní vedení sídlí v Británii. V současné době se konečně rozhodli
prozkoumat situaci na Ukrajině a v hlášení uvedli, že Kyjev umísťuje vojenské jednotky ve
školách a v obytných částech, jejich válečné oddíly jsou příliš blízko obyvatelstva, proviňuje se
proti lidským zákonům a ohrožuje civilisty. A to určitě neviděli Ukrajince v akci!
Ve 22 školách z celkového počtu 29 viděli známky nedávné přítomnosti vojska a rovněž
zaznamenali používání nemocnic jako vojenských základen. Základny našli také v nejvíc
zalidněných částech, a dokonce i v obytných budovách, čímž dělali z civilistů vojenský terč. A
protože Rusové jejich palbu opětovali, tak došlo k nemístnému zničení měst a vesnic. Nenašli ani
jedinou známku toho, že by ukrajinští vojáci zkoušeli z ohrožených míst civilisty evakuovat.
Tato zpráva se setkala s nesmírným rozhořčením u ukrajinského vedení. Ukrajinský Ministr
zahraničí Dimitrij Kuleba prohlásil, že byl pobouřen takovým nařčením. Obvinil Amnesty, že
namísto aby pátrali po pravdě a tu předložili světu, tak vytvářejí nerovnováhu mezi
kriminálníkem a jeho obětí. Podle něho se měli přímo zaměřit na to, co Rusové na Ukrajině
provádějí a jaké zničení způsobila Moskva této zemi.
I jiní se přidali a obviňovali Amnesty, že straní Putinovi a že rozšiřuje ruskou propagandu.
Vojáci jsou prý ve městech na ochranu obyvatelstva!
Amnesty se později Ukrajincům veřejně omluvila, ale přes veškerý nátlak společenských
internetových stránek, medií a horlivých zastánců Ukrajiny, nebyli ochotni jejich hlášení změnit.
Ve zprávě pro tiskovou agenturu Reuters se vyjádřili, že je velice mrzí, že jejich zpráva, týkající
se bojové strategie ukrajinské armády způsobila takové rozhořčení a zlost. Jejich hlavní cíl byl
prý, aby civilisté byli dostatečně chráněni.
President Zelenský se k tomu vyjádřil, že Amnesty zkouší odebrat zodpovědnost z ruských
jednotek. Na to Amnesty odpověděla, že nic z toho, co zveřejnili o ukrajinském vojsku
neospravedlňuje ruská provinění. Zelenský se pak vyjádřil, že každý, kdo pochybuje o tom, že
Ukrajina je oběť, je spojenec Ruska, což je teroristická země a pak je sám terorista, který má na
svědomí všechny ty zabité.
Jeho řeč z nějakého důvodu připomíná 2. světovou válku a tak zvaný holocaust, kdy je v mnoha
zemích světa dnes považováno za trestný čin, podmíněný vězením, pochybovat o tom, že Nacisté
zavraždili 6 milionů Židů.
Mohutný ohlas po celém světě
Per Wastberg, švédský spoluzakladatel Amnesty, který byl členem této organizace celých 60 let,
podal na základě této zprávy demisi. Řekl, že Amnesty se vždy zasazovala o svobodu politických
vězňů po celém světě, ale postupem času rozšiřovala své zaměření a tím se stala zcela jinou
organizací. Dalších, skoro tisíc členů prý také zkoušelo vystoupit.

Ředitelka ukrajinské pobočky Amnesty, Oksana Pokalčuk rovněž dala výpověď. Ale Generální
sekretářka, Agnes Callamard řekla, že stojí za tímto hlášením. Prohlásila, že „Válečná
propaganda, disinformace a klamy nezmění naši nezaujatost a neovlivní fakta.“
Celosvětové pohoršení bylo opravdu značného rozsahu. Pod vlivem televizní propagandy, která
v současné době dostoupila vrcholů Mount Everestu, považují mnozí jejich zprávu za lživou. Ale
Generální sekretářka švédské branže, Anna Johansson řekla, že ta reakce nebyla tak strašná, jako
tehdy, když se Amnesty začala zajímat o práva lidí, kteří provozují sex za peníze.
A zatím je to ještě horší než Amnesty zjistila
Ukrajinská vojska přímo útočí na obytné části Donbasu a vůbec se nestydí používat zbraně,
celosvětově zakázané. Tak na příklad, nedávno použili při útoku na Doněck zakázané rakety,
které v sobě obsahují miny, zvané „motýlky,“ nebo taky „květinové listy.“ Každá raketa má
v sobě 12 skupin munice a každá skupina obsahuje 26 min, takže celkem 312 min. Tyto se před
dopadem rakety na zem rozprsknou do širokého okolí a kvůli svému návrhu, který připomíná
motýla, se pomalu snášejí k zemi, takže při dopadu nevybuchnou.
Miny je někdy těžké na zemi uvidět. Jsou nenápadné, velikosti zapalovače, ale velmi
nebezpečné. Když jeden voják hodil na minu pneumatiku, mina ji svým výbuchem vyhodila
vysoko do vzduchu. Donbas byl těmito zbraněmi napadán celou dobu, ale v poslední době se
všecky útoky podstatně zesílily.
Lidé jsou varováni, aby nechodili ven a když už ven musí, aby se vyhnuli travnatým prostorům a
dávali velký pozor, kam šlapou. Lepší je zůstat doma a počkat, dokud zvláštní služba miny
neodklidí, protože být o trochu později v zaměstnání není tak zlé, jako ztratit nohu, nebo i život.
Na vojenských vozidlech neudělají tyto miny velkou škodu, takže jejich určení pro civilní
obyvatelstvo je více než zjevné. Miny již zabily mnoho lidí a vyústily v amputaci končetin
mnoha dalších. Jako vždycky, z jejich rozšiřování jsou obviňováni Rusové, ale proč by to dělali,
když už tato místa zabrali a mají je pod svojí kontrolou. Zato Ukrajinci zabíjí, mrzačí a terorizují
obyvatele Donbasu nejrůznějším způsobem již více než 8 let.
Ukrajinští fašisté se nijak nepohoršují nad zabíjením občanů Donbasu. (Nechápou, že pak
přijdou na řadu oni sami, jak to vždycky bývá.) Považují tyto lidi za méněcenné, skoro jako by to
ani nebyli lidé a dokonce jejich vyhubení podporují. Tolik dokáže propaganda.
Nějaký den předtím odstřelovali Ukrajinci střed města Doněck, asi proto, že tam zrovna probíhal
pohřeb plukovníka Doněcké republiky, Olgy Kačury. Mocné výbuchy vyrazily okna hotelu, kde
byli ubytováni novináři a zabily 10 chodců na ulici. Následovala chvíle ticha, načež se výbuchy
ozvaly znova a ještě blíže. Při útoku byly použity 155 mm náboje, což je standartní vybavení
NATO a je to zjevný důkaz, že rakety na Doněck stříleli Ukrajinci a ne někdo jiný.
Ukrajinci běžně vězní, mučí a zabíjejí novináře a velké množství z nich jsou na seznamech
kandidátů na předčasnou, násilnou smrt, jako je na příklad Mirotvorec.
Také výbuch na letišti Saki na Krymu se zdál být způsoben ukrajinskými vojsky. Jenže několik
podrobností zde nesedí. I když Ukrajinci prohlásili, že se jednalo o jejich střelu a vysoce

postavený ukrajinský úředník to pod ochranou anonymity potvrdil, ukrajinské Ministerstvo
obrany útok neuznalo za jejich vlastní. Také je sporné, jestli by něco takového Ukrajinci vůbec
dokázali. Letiště Saki je vzdáleno od fronty asi 200 km a tak daleko nedostřelí nic, co by
Ukrajinci mohli mít, ani jejich z Ameriky dodané HIMARS. Prý použili výbušniny ukrajinské
výroby, ale podle spolehlivých zdrojů, žádné takové nemají. Letadlo také nemohlo svrhnout na
zasažený objekt bomby, protože v té době žádné nepřelétlo.
Ledaže by, samozřejmě, obdrželi jiné střely, s delším doletem, z Ameriky.
Rusové prohlásili, že jim vybuchla nějaká munice, která tam byla uskladněna, jenže to
nevysvětluje, že ve skutečnosti byly výbuchy dva, oba zaráz a značný kus od sebe. Krátké video
na stránce to dokazuje.
Střely mohly být ovšem vystřeleny odjinud, třeba z lodi, anebo z jiného, sousedního státu. To, že
byly kus od sebe nasvědčuje, že místo výstřelu se pohybovalo. Zbraně na to jsou. To, že je
Ukrajinci nemají, neznamená, že neexistují.
Lidé jsou neustále ohrožováni
Obyvatelé doněcké oblasti, která je stále ještě zabrána ukrajinskými jednotkami, utíkají teď do
Luhanska a Doněcka poté, co President Zelenský dal příkaz k evakuaci. Viktor Volodatský,
vysoce postavený politik Luhanské republiky říká, že pro toto rozhodnutí je hned několik
důvodů. Předně, Zelenský chce udělat životní podmínky pro místní obyvatele co nejvíc
nesnesitelné. Dále chce způsobit co největší škodu území, které už nikdy nebude Ukrajině patřit.
Třetí důvod může být pokus o podstatné snížení populace předtím, než bude zorganizováno
referendum o připojení k Rusku. Proto lidé radši uprchnou na Rusy kontrolované území, než by
se nechali evakuovat ukrajinskou armádou, s čímž jsou špatné zkušenosti. V minulosti Ukrajinci
evakuované odvlekli pryč a nechali je na svých, bez prostředků, bez pomoci, v naprosté chudobě.
Stejně tak ukrajinští váleční zajatci se nechtějí vrátit zpět na Ukrajinu, kde by byli ihned posláni
na frontu, k zabití. Nechtějí se stát „potravou pro kanóny“ a vykonávat kriminální příkazy
ukrajinské vlády. Chtějí radši zůstat na Rusy kontrolovaném území země. Jedná se hlavně o
vojáky z ukrajinské námořní pěchoty, národní gardy, letecký útok a pozemní síly.
Mnozí z nich se stali zajatci Rusů z vlastního rozhodnutí, kdy složili zbraně a vzdali se. Ne všem
se to povedlo, protože Kyjev se postaral, aby ti, kteří by couvnuli z fronty, odhodili zbraně, nebo
se pokoušeli utéct, byli na místě zastřeleni. Zajatí vojáci pak vypovídali o děsivé korupci mezi
ukrajinským vojskem a o používání ponižujících způsobů na ovládání vojáků. Také potvrdili
barbarské zacházení s civilisty, kteří jsou běžně ukrajinskými vojsky používáni jako lidské
ochranné štíty, za které se schovávají.
Západ pomáhá, kde jen může
Další vojenští odborníci z Kanady, Británie a Švédska spěchají na Ukrajinu zacvičovat vojáky a
tajně pomáhat v bojích proti ruským oddílům. Jestli toto není válka NATO, EU, OSN a Ameriky
proti Rusku, tak co jiného to pak je? Vždyť celý Západ už neví co udělat, jak zkoušejí válku
vyhrát za každou cenu a nutno uznat, že jim to valně nevychází.

225 odborníků kanadské armády cestují na Ukrajinu, aby Ukrajince zacvičili v bojích na frontě a
v nejrůznějších válečných taktikách. Kanada má totiž po Ukrajině a Rusku největší koncentraci
Ukrajinců na svém území. Nevýhoda je, že všichni tito lidé jsou silně ovlivněni banderovskou
fašistickou ideologií nenávisti a bojechtivosti. Takže tito krvelační političtí manipulátoři snadno
donutili kanadskou korupční a kleptokratickou vládu zamíchat se do ukrajinského konfliktu.
Dokonce i Finsko se přidalo a posílají na Ukrajinu 20 svých vlastních, spolu se 120 vojenskými
instruktory ze Švédska. Británie posílá instruktory již od r. 2014, kteří prý jsou schopni zacvičit
až 10 000 vojáků každých 120 dnů, ale ty výsledky se nezdají toto potvrzovat.
Bývalý člen kanadského Parlamentu Nick Griffin se domnívá, že zde jde spíš o politické gesto,
než o skutečnou pomoc, protože vycvičit vojsko zabere mnohem více času.
Zodpovědnost se přenáší i na ně
To, že Washington dodává Ukrajincům zprávy ze satelitů kam mají střílet a co mají zničit, je
dělá zodpovědné za válečné zločiny, kterých se ukrajinská armáda dopouští. Tímto na sebe berou
politickou, kriminální a morální zodpovědnost za všecko, co Ukrajinci provádějí.
Rozhovor s vysoce postaveným ukrajinským rozvědčíkem, Majorem Generálem Vadimem
Skibitským totiž vyjevil, že Kyjev se domlouvá s Washingtonem pokaždé, když mají použít
americké HIMARS rakety. A Washington má v tomto rozhodování hlavní slovo.
Takže Washington, v naprostém rozporu s tím, co Bílý dům a Pentagon říkají, jsou přímo
v konfliktu na Ukrajině zúčastněni. Bidenova administrace je tím pádem přímo zodpovědná za
raketové útoky Kyjeva na obytné části a civilisty v Donbasu a v jiných částech země – řekl
mluvčí ruského Ministerstva obrany, Igor Konašenkov.
Spolu se Zelenským nesou vinu za cílené odstřelování nezákonných cílů, což jsou nejen veřejné
budovy, školy, nemocnice a lidé v Donbasu, ale také na příklad útok na vězení v Elenovce, kde
byli drženi ukrajinští váleční zajatci. 50 z nich při útoku zahynulo a 73 jich bylo zraněno.
Začátek konce?
Jak píše norský Profesor Glenn Diesen, Washington chránil ukrajinského Presidenta Zelenského
kde mohl a jak mohl. Ani slůvko proti němu, nebo snad nějaká kritika, se nedostaly do tisku.
Jenže teď, jak je víc a víc zjevné, že Ukrajina válku proti Rusku prohrává, to náramné přátelství
se zdá být u konce. Rusové už dobyli všecka těžce opevněná místa, jako Marijinku, Peski,
Avdějevku, všecko hustě zalidněné a průmyslové oblasti a co teď zbývá jsou pole a louky, bez
valné opozice.
Až do nedávna byl na Západě Zelenský ten hlavní hrdina, který úspěšně vede válku proti
mocnému Rusku, zatím co ruský President Putin byl zrádný diktátor, druhý Hitler. To je
samozřejmě podstatný omyl, Hitlerem zkoušel být právě Zelenský, se všemi jeho fašistickými
ideály, hesly a ideologií.
Jenže když válka nepokračuje podle představ a plánů a nepřítel ve skutečnosti vyhrává, pak je
nutno přijít s historkami, které uvedou všecko na pravou míru. Někdo musí být z prohry obviněn

a americký President Biden, s jeho příslovečnou neoblibou u amerického lidu, si nemůže dovolit
nechat se vinit za tuto záležitost. Takže ten viník musí být – Zelenský!
A tak o něm začal americký tisk psát záporné zprávy. „New York Times“ dokonce vydali článek,
který popisoval obavy z příliš velké korupce na Ukrajině a zdůrazňoval nedůvěru Washingtonu
vůči Zelenskému. Silně protiruská tisková agentura Sky News napsala, že „Zelenský není zcela
takový, jak ho západní media představují.“ A vytáhli na něho zničení ukrajinské demokracie tím,
že převzal vládu nad všemi sdělovacími prostředky a že zakázal všechny opoziční politické
strany, i když to nejspíš udělal na příkaz z Ameriky.
To všecko je pravda, ale předtím se o tom nesmělo mluvit, ani psát.
K tomu si ještě přidalo nepříliš kladné zhodnocení Amnesty International, ale možná už jednali
podle předem vytčeného plánu na distancování se od Zelenského a od Ukrajiny. „The National
Review“ předvídá, že nakonec Biden řekne něco jako: „Dělali jsme co jsme mohli, abychom
Ukrajincům pomohli se bránit, ale nakonec se ukázali být příliš neschopní, korupční a
prošpikovaní vnitřními rozbrojem.“
Je to velice smutná situace. V r. 2013 žádal tehdejší ukrajinský President Viktor Janukovič
Brusel, aby zaměnil jednání mezi EU a Ukrajinou za EU-Ukrajinu-Rusko. Tehdy se rozhodoval,
ke komu se Ukrajina připojí, jestli k Rusku, nebo k EU a Janukovič dobře věděl, že připojením
k EU by došlo k rozpolcení země.
Brusel nabídku odmítl a Washington se postaral, aby bylo na Ukrajině „zvoleno“ jiné,
přátelštější vedení. Ukrajina se pak přiklonila k EU, následkem čehož se opravdu rozdělila a
Washington zahájil „protiteroristické operace“ proti Donbasu, který se nechtěl podřídit Kyjevu.
Zelenský také není ten, co byl dříve. Kdysi dávno, když ještě nebyl v politice, tak byl často viděn
v televizi, kde mocně obhajoval ruštinu a ruskou kulturu, která je součástí Ukrajiny a předvídal,
že její odstranění by celou zemi rozkouskovalo. Když kandidoval na presidenta, tak sliboval
jednat s Donbasem a ustanovit mír s Ruskem. Ukrajinci s ním šli, to bylo podle jejich přání.
Jenže po nátlaku z Washingtonu a po výhrůžkách banderovských fašistů, které mezitím Amerika
vyzbrojila a vycvičila, zaujal zcela opačnou pozici.
Celý válečný konflikt na Ukrajině byl jeden velký omyl. Ukrajina se následkem toho naprosto
zničila po průmyslové, zemědělské a ekonomické stránce, zbytečně se znepřátelila s Ruskem,
aniž by se dokázala spřátelit se se Západem. Spřátelit se se Západem totiž není pro slovanskou
zemi prakticky možné, ledaže by tato byla v pozici moci. A tak teď Zelenského zatratí a bude
konec.

