Jaderná elektrárna v Záporoží je nadále ohrožena
Jane Kaufman, 6. září 2022
Nakonec inspektoři z Atomické Energetické Agentury OSN (International Atomic Energy
Agency, dále IAEA) do Záporoží dorazili. Měli menší zpoždění, protože na ukrajinské straně
byli na několik hodin zadrženi a museli čekat, než dostali povolení k další jízdě. Zato ruské
hlídky je okamžitě odmávaly, tam potíže nebyly.
Těsně před návštěvou inspektorů Ukrajinci mocně zesílili střelbu na elektrárnu. Bylo usuzováno,
že se pokoušeli zamezit jejich příjezdu na místo a zabránit jim spolupracovat s Rusy. Ten stejný
den ráno, kdy inspektoři dorazili, padla jedna ze střel na ovládací zařízení elektrárny a způsobila
jeho selhání. Činnost jednoho reaktoru musela být zastavena, zatím co druhý musel být
přesměrován na záložní generátory.
Ukrajinský President Zelenský osobně zaručil bezpečnost skupiny inspektorů na Ukrajině.
Zřejmě si byl jistý, že slib bez problémů dodrží, protože jeho vojska ho přece musí poslechnout.
Kdyby po elektrárně stříleli Rusové, tak by něco takového slíbit nemohl. Ruský Ministr
zahraničí, Sergěj Lavrov řekl, že to je na úrovni přiznání.
A to ještě Zelenský komplikoval situaci tím, že již domluvený cestovní plán v poslední chvíli
změnil. Ředitel IAEA, Rafael Grossi z ničeho nic telefonoval, že se celá skupina zdrží, protože
dostali příkaz, aby napřed zajeli do Kyjeva, kam měli správně jet až po skončení prohlídky. Tím
pádem neměli ani zajištěno ubytování a shánět nahonem nocleh pro 14 lidí nemusí být snadné.
Lavrov považoval takovou změnu plánu za nezodpovědný, cirkusácký akt.
Ukrajinci chtěli elektrárnu převzít
Ukrajinští záškodníci chtěli ve skutečnosti elektrárnu vojensky převzít a IAEA inspektory použít
jako lidské ochranné štíty. Byli k tomu úkolu vycvičeni v Británii, britskou špionážní jednotkou
neslavné pověsti, MI6. Dvě lodi Ukrajinců se zkoušely vylodit v 7:00 ráno, v den příjezdu
inspektorů, v prostoru jaderné elektrárny, blízko vesnice Vodjanoje. Bylo jim v tom zabráněno
ruskými vojáky, kteří obě lodě potopili.
Asi půl hodiny předtím se zkoušelo vylodit asi 60 jiných záškodníků, kteří připluli na sedmi
rychločlunech ke břehu kachovské přehrady. Ruská vojska jim opět zabránila v přistání.
Celá akce byla zřejmě naplánována tak, že by Ukrajinci vnikli do elektrárny a použili právě
přijíždějící OSN inspektory jako lidské štíty, aby Rusové nemohli zkoušet elektrárnu převzít
zpátky. To oddálení, kdy musel Grossi s celou skupinou odcestovat napřed do Kyjeva a také
několikahodinové zdržení na ukrajinských hranicích bylo na to, aby Ukrajinci získali víc času na
naplánování a zkoordinování celé akce.
Tím, že by převzali elektrárnu za přítomnosti IAEA inspektorů, by bylo jejich vlastnictví tohoto
objektu jaksi potvrzeno. Pak by přišlo hlasité provolávání slávy z Washingtonu a z Evropské
unie, kteří by okamžitě požadovali po Rusech, aby vytvořili bezpečný prostor v okolí reaktorů,
zatím co IAEA pozorovatelé by byli hlídáni ukrajinskými vojsky.

To vysvětluje i podivné mlčení západních spojenců Zelenského k celé záležitosti v Energodaru a
potvrzuje to skutečnost, že byli v celé akci zapleteni. Byl to zjevně také důvod, proč Kyjev
návštěvu inspektorů povolil, i když byli zpočátku v opozici. Zřejmě plánovali elektrárnu tímto
způsobem převzít a vyšachovat Rusy ze hry.
Kyjev si kryje záda
Hned po této neúspěšné akci prohlásil rádce ukrajinského presidenta Michail Podoljak, že
mezinárodní organizace, včetně IAEA jsou zbabělé a není radno jim věřit. „Celkově nemám rád
mezinárodní instituce a vyjednávající poslance,“ řekl. „Zdají se být velice neschopní, velice
zbabělí a velice neprofesionální.“ To se podle něho vztahuje nejen na IAEA, ale také na OSN, na
Amnesty International (ti o nich napsali nepříliš kladné zhodnocení) a na Červený kříž (kterému
zakázali přístup do země.) „Vcelku jim není radno věřit,“ dodal.
Předem se zkouší zajistit proti tomu, co nezbytně IAEA inspektoři v Záporoží zjistili.
Dále řekl, že byl ochoten počkat s úsudkem až do té doby, kdy inspektoři předloží hlášení, které
bude pouze ukazovat „hloubku jejich vlastní zkázy.“ Podoljak vyjádřil pochybnosti ohledně
příliš krátké doby, která byla na kontrolu elektrárny vyhrazena. Také kritizoval ochotu jejich
šéfa, Grossiho, mluvit s představitelem ruské atomové energetické firmy Rosatom, protože prý
spolu mluvili příliš dlouho.
Podoljak dále řekl, že pokud inspektoři přímo neobviní Rusko z útoků na elektrárnu a napíšou
pouze, že tam nějaké útoky byly, pak jeho špatný názor na tuto organizaci bude potvrzen.
Zelenský se též vyjádřil velice skepticky ohledně výsledků inspekce. Obvinil Grossiho, že odmítl
povolit přístup do projektu „nezávislým novinářům,“ kteří chtěli jet do Záporoží spolu s nimi. Co
se týče novinářů, Rusové tam měli své vlastní, které Zelenský označil za „zástup propagandistů.“
Odstřelováni na chvíli přestalo a Ukrajinci se přiznali
Vedoucí administrace Záporožské oblasti Jevgenij Balitský hodnotil příjezd inspektorů jako
velice kladný, protože ten den, co přijeli, Ukrajinci přestali elektrárnu odstřelovat. Předtím
odstřelovali celé místo každý den a čím dál víc.
Podle ředitele IAEA Grossiho, inspektoři brzy získali přehled o celkové situaci a pak pracovali
na objasňování detailů. Obyvatelé Energodaru mu rovněž předali dopis, ve kterém žádali, aby
inspektoři donutili Ukrajince přestat elektrárnu odstřelovat. Jejich provokace nejen že ohrožují
největší jadernou elektrárnu v Evropě, ale i celé okolí. Grossi se k tomu vyjádřil, že asi bude
nutné, aby v místě zůstal někdo z IAEA natrvalo.
Ukrajinské vojenské vedení v Kyjevě se kupodivu veřejně přiznalo, že na okolí záporožské
jaderné elektrárny opravdu útočili. Není známo, co je k tomu přimělo. Kyjev neustále tvrdil, že
Rusové používají elektrárnu jako vojenskou základnu a proto prý je Ukrajinci odstřelovali. Prý to
bylo nutné, střelbou zničili tři ruské dělové systémy, sklad nábojů a značné množství vojska. Pak
prý Rusové vojsko přestěhovali jinam, těsně před tím, než IAEA inspektoři přijeli. Část se –
podle nich – přesunula do elektrárny „Atom Energomaš“ a ten zbytek se rozmístil po okolních
vesnicích.

Kyjev ale zároveň tvrdil, že odstřelování prováděli Rusové a měl to být útok pod falešným
praporem, ze kterého mínili obvinit Ukrajince.
Ruský Ministr obrany, Sergěj Šojgu prohlásil, že může dokázat, že žádné ruské těžké zbraně se
nenacházely ani v prostoru elektrárny, ani v jejím okolí. Varoval Kyjev, že jakákoliv jaderná
komplikace, která by se v Záporoží přihodila, bude považována za jejich vinu. Řekl, že
odstřelování takového objektu představuje vážné ohrožení Evropy, které bude podle
mezinárodního zákona považováno za jaderný terorismus.
Také obvinil Spojené státy a Evropskou unii, že Kyjev v jeho zákeřnostech podporují už jen tím,
že záměrně ignorují smrtelnou vážnost situace v Záporoží, zatím co Rusko dělá všecko co může,
aby zajistili bezpečnou funkci jaderného zařízení.
Ukrajinci odstřelovali jadernou elektrárnu několik týdnů a používali nejen těžké dělostřelectvo,
ale také rakety a dróny. Několik raket zničilo infrastrukturu podniku, včetně skladu jaderného
odpadu a v současné době i střechu budovy, kde je uskladněno jaderné palivo.
Další snaha Ukrajinců převzít elektrárnu
Ukrajinci nečekali, až OSN-IAEA inspektoři elektrárnu opustí a pokusili se o další útok, se
snahou o převzetí celého objektu hned druhý den. 40 motorových člunů, které byly obsazeny
více než 250 členy ukrajinských „Zvláštních oddílů“ zkoušely přistát v kachovské nádrži,
nedaleko od Energodaru, kde se jaderná elektrárna nachází.
Rusové útočící bandy včas zpozorovali a jejich útočné helikoptéry potopily 20 člunů, zatím co
zbytek se otočil a uprchl. Ti, kteří se snažili vylézt na břeh, byli zničeni.
Výsledky prohlídky jaderné elektrárny v Energodaru
Rafael Grossi, ředitel IAEA potvrdil, že elektrárna byla poškozena, ale nejmenoval toho, kdo ji
poškodil. Podle něho je zjevné, že soudržnost zařízení byla několikrát narušena. Jestli to bylo
náhodné, nebo záměrné, to si netroufal říct, prý na to nejsou vybaveni. (Několik vážných útoků
na to stejné místo nebude nic „náhodného!“)
Rusové ho informovali o tom, že byla snaha z ukrajinské strany použít jeho skupinu inspektorů
jako ochranný štít a elektrárnu převzít. Grossi přiznal, že bezpečnost byla „obtížná“ a že byly
chvíle, kdy těžké odstřelování kulomety, děly a raketami bylo více než zjevné. Dvakrát až třikrát
byla celá situace velice vážná.
Vyjádřil se pochvalně o „úžasné dávce profesionalismu,“ kterou viděl u zaměstnanců elektrárny,
kteří při všech útocích zůstali klidní a pokračovali ve své práci. Také vyjádřil vděčnost Rusům za
to, že pečovali o bezpečnost zařízení a dodal, že „Rusové udělali všecko co mohli, pro zajištění
bezpečnosti inspektorů.“
Inspektoři opustili Energodar dříve, než bylo očekáváno a snad i plánováno. Je možné, že se
obávali dalšího odstřelování. Při odjezdu Grossi potvrdil, že dva členové výpravy zůstanou a že
IAEA bude trvale sledovat situaci v Záporoží. Jejich hlášení o průběhu celé akce má vyjít tento
týden a bude obsahovat všecky poznatky z průzkumu elektrárny.

Bude rozhodně zajímavé, jestli se v jejich zprávě objeví jakákoliv zmínka o střelbě na elektrárnu.
Zde hrozí nebezpečí, že jestli přímo neobviní Ukrajince z těchto činů, pak je možné, že je to
podpoří natolik, že zesílí palbu, což postupem času musí vyústit v jadernou katastrofu. A protože
je pravděpodobné, že něco takového do zprávy nedají, protože nepůjdou proti svému
zaměstnavateli, což je OSN a nebudou chtít ohrozit své vlastní pozice v této organizaci, pak
všecky Evropany čeká těžký úděl, protože radioaktivní mrak půjde hlavně na Evropu, spolu
s větry, které vanou převážně tím směrem.
Místní obyvatelé byli celou akcí značně zklamáni. Podle Jevgenije Balitského, IAEA inspektoři
nevytvořili dostatečný nátlak na Ukrajinu, aby odstřelování elektrárny přestalo. To bylo to
hlavní, co bylo nutno docílit, poukázat na ty, kteří zkoušejí elektrárnu zničit, řekl Balitský přímo
v televizi.
V tom případě se ale Energodarští obrátili na špatnou organizaci, protože OSN zde není na
ochranu lidu, ale na pomoc globalistům, kteří chtějí lid zničit a celou planetu převzít. Všecky ty
krásné zásady a líbivá hesla, kterými se OSN holedbá, jsou pouze na zastření toho, že jsou
naprosto ignorována. OSN je válečná organizace, která pod záminkou „udržování míru“ vede
ničím nevyprovokované války po celém světě, vyvíjí chemické a biologické zbraně proti lidem a
taky je používá. Už dávno si to měli lidé uvědomit a rozpustit je, stejně jako WHO, Světovou
banku, IMF a mnohé další globalistické organizace.
Takže teď jsme tam, kde jsme byli na začátku. To všecko, na co IAEA delegace inspektorů
přišla, nám mohli říct Rusové sami. Oni to dokonce i říkali, ale kdo jim věřil? Další krok, který
je snad možno použít, je donutit OSN, aby do Záporoží poslali vojenské odborníky, kteří umí
rozeznat podstatu zbraní, které jsou na elektrárnu stříleny, dovedou analyzovat střelné dráhy a
určit odkud jsou stříleny a nebojí se říct světu pravdu. Otázka je – má OSN k dispozici lidi, kteří
by něco takového dokázali? Těžko!
Pak zbývá snad použít vojenské odborníky, kteří jsou již v penzi, roztroušené po celém světě a
z nich dát dohromady mezinárodní odbornou skupinu na průzkum situace. Tito lidé nebudou
nuceni se zavděčit svému zaměstnavateli, protože už žádného nemají. Jak moc jim svět bude
věnovat pozornost, to není jisté. Záleží to hodně na jejich osobní pověsti a jak moc jsou
v hlavních a v alternativních mediích známi. Ale za určitých okolností je možno dát z nich
dohromady skupinu, která na sebe dokáže přitáhnout pozornost zbytku světa. Spolu se správnou
propagací placených článků v hlavních mediích by pak bylo možno jejich výsledky zveřejnit
natolik, že i OSN, NATO, EU, Amerika a všichni jejich pomahači, by museli uhnout.
Něco je nutno udělat. Zde se jedná o záchranu milionů lidských životů po celé Evropě.

