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Volby v Donbasu o připojení k Rusku probíhaly přesně podle plánu. Zahraniční přihližitelé se 

vyjádřili, že průhlednost byla dokonalá a žádné podvody nepřipadaly v úvahu. Podivovali se také 

organizovanosti celého procesu. A zatím ukrajinští militanti celou dobu tato místa odstřelovali. 

Jen na Lugansko střelili za těch pár dnů 76 HIMARS raket. 

Německý pozorovatel Thomas Röper řekl, že volby byly naprosto správné, všechny dokumenty 

byly správně označeny, schránky na volební lístky zapečetěny a budky byly rovněž na místě. 

Jediné přestupky, které v Chersonu zažil bylo bombardování kyjevskými jednotkami. José 

Matemulane z Mozambiku s ním souhlasil. Pozorovatel ze Srbska se vyjádřil, že „kritika 

referenda Západem existuje pouze proto, že se jim politicky nehodí.“ 

Pozorovatelé z Francie, Bulharska a z centrálních Afrických republik mluvili o nadšení, které 

v sobě voliči měli. Pozorovatel ze Srbska řekl, že cestoval po mnoha místech v chersonské 

oblasti a mluvil s lidmi různého věku. Všichni si dobře uvědomovali, že tvoří svoji budoucnost. 

Svoboda rozhodnutí v EU zakázána 

Evropská unie se nechala slyšet, prý uvalí na Rusko přídavné sankce kvůli tomu, že referendum 

zorganizovali. Sankce prý mají postihnout i ty, kteří se zúčastnili jako pozorovatelé. Jak řekl 

Peter Stano, mluvčí pro Josepa Borella, „Všichni ti, kteří se zúčastnili nezákonného a 

nelegitimního referenda, budou nést následky.“ 

Sám hlavní šéf OSN, Antonio Guterres se vyjádřil, že připojení Donbasu, Chersonu a Záporoží 

nemá právní podstatu a proto má být zavrženo. Podle něho, Charta OSN předepisuje, že 

„Jakékoliv připojení území státu jiným státem, které se stalo na základě ohrožení, nebo 

použití násilí, je provinění proti principům Charty a proti mezinárodním zákonům.“ Tím 

samozřejmě slovíčkaří, protože to ohrožení zde opravdu je, ale ne ze strany Ruska. To je zřejmě 

u těchto lidí zaměnitelné. 

Takže výmluvy se vždycky najdou. Charta OSN, která má dovolovat národům zvolit si 

samosprávnost, ve skutečnosti neplatí! Anebo lépe řečeno, platí pouze pro některé. 

Guterres dále prohlásil, že „Jakékoliv rozhodnutí Ruska pokračovat, ještě více ohrozí 

možnosti míru a prodlouží dramatický vliv na globální ekonomii, obzvláště na ekonomii 

vývojových zemí a zkazí to možnosti doručit život zachraňující pomoc přes Ukrajinu a 

dále … Dnes, více než kdy jindy, musíme spolupracovat a ukončit tuto ničivou a 

nesmyslnou válku a dodržovat Chartu OSN a mezinárodní zákony.“ 

Asi proto blokují vyvážení obilí a jiných, životně důležitých potřebností do chudých zemí 

světa, které pak plesniví v egyptských a jiných přístavech, anebo je ukradne EU. 

Ukázalo se, že v Lugansku volilo více než 98% všech lidí pro připojení k Rusku. V Doněcku to 

bylo více než 99%. Volby v Záporoží byly 93% pro Rusko a v Chersonu to bylo 87%. 
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Moskva okamžitě varovala, že v případě útoků na tato území ze strany Kyjeva, to bude 

považováno za útoky proti Rusku. Kyjev ale stále dál bere tato území za své, okupované Ruskem 

a vyjádřili se, že výsledky referenda nebudou uznávat. Ukrajinský Ministr zahraničí dokonce 

řekl, že „Ukrajina má veškeré právo osvobodit svá území a bude je nadále osvobozovat 

(to znamená odstřelovat), ať si Rusko říká co chce.“ 

Americký Ministr státu Antony Blinken se vyjádřil, že Washington neuznává připojení Donbasu, 

Záporoží a Chersonu k Rusku, takže Ukrajinci proti nim mohou volně používat zbraně, dodané 

Západem. Podle něho, Ukrajinci mají plné právo tyto „nezákonně odňatá“ území převzít zpátky 

jakýmkoliv způsobem uznají za vhodné. A Amerika je bude podporovat. 

Z něčeho takového nemůže vzniknout nic jiného, než skutečná válka, se vším všudy. 

Není divu, že jsou všichni proti referendu 

Lugansk, Doněck, Záporoží a Cherson tvoří území o rozloze asi 100 000 km2, což je 15% celé 

Ukrajiny. Je to území velikosti Maďarska, nebo Portugalska a dnes tam žijí asi 4 miliony lidí, 

z původních 8 milionů, kteří mluví rusky a hlásí se k Rusku. Je to největší územní změna 

v Evropě, od 2. světové války. 

Skoro veškerý ukrajinský průmysl je tam soustředěn a Donbas, kterým Ukrajinci vždycky 

otevřeně opovrhovali, má nejen doly, chemický průmysl, elektrárny, vodní přehrady, přístavy a 

všecko možné. Toto území rovněž obsahuje 5,6 milionů hektarů kvalitní zemědělské půdy. 

Jestliže Rusko obsadí také Charkov a Oděsu, pak ztratí Ukrajina 95% svého HDP. 

Donbas měl v úmyslu připojit se k Rusku již v době, kdy Rusové převzali Krym. Nechtěli být 

pod korupční, nevolenou ukrajinskou vládou, se kterou nesouhlasili. Rusko s nimi tehdy nechtělo 

jednat, nejspíš měli snahu nerozdmychávat příliš mnoho rozbrojů, což je nakonec stejně 

neminulo. Dnes nemají na vybranou, musí porazit celý proradný Západ, protože v případě, že by 

neuspěli, pak je Západ zničí, rozloží je na dvacet nepřátelských a věčně válčících ministátů a 

ukradnou jim veškeré přírodní bohatství, průmysl a cokoliv mají. To je, co má US v plánu. 

Ministr státu Antony Blinken slíbil jménem Spojených států pomoct Ukrajině převzít zpátky 

zabraná území, včetně Krymu. A nejen to, slibuje, že posílí Ukrajinu vojensky a diplomaticky. O 

nějaký den později to po něm President Biden doslova opakoval. Žádný z nich ale neřekl, jaké 

změny ve vztahu k Ukrajině nastanou, takže je zjevné, že to převzetí zabraných území zamýšlejí 

provést pouze dodáváním dalších a dalších zbraní a peněz. 

President Zelenský stále opakuje, že jeho vojsko převezme všecka zabraná území zpět, včetně 

Krymu, „jakýmikoliv prostředky, které uznají za vhodné.“ Na to řekl President Putin, že jakmile 

byly Donbas, Záporoží a Cherson formálně přijaty do Ruské federace, pak tyto budou bráněny 

„všemi možnými prostředky.“ 

Válka je připravena 

Britská rozvědka MI6 se odvolává na své zdroje v Moskvě, od kterých prý se dověděla o 

schválení jaderného útoku proti Ukrajině. Tento útok nebude proveden okamžitě a bude řádně 

ohlášen. Rusové chtějí napřed provádět cvičení s nadzvukovými raketami na přesné cíle. Pokud 
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Ukrajinci nebudou do té doby kapitulovat, tak prý udeří na ukrajinské základny a na silnice, po 

nichž jsou přepravovány zbraně ze Západu. 

Cíle pro „taktické jaderné zbraně“ jsou plánovány mimo obydlená území a hovoří se též o 

Lvovské oblasti a o cestách, spojujících Ukrajinu s Polskem. 

Americké hlavní noviny, „New York Times“ upozornily, že Rusko má asi 1500 taktických 

hlavic a že „taktické jaderné zbraně jsou – aspoň teoreticky – určeny k použití v rámci bojového 

plánu.“ To znamená, že nejsou zakázány v rámci běžných bojů. Zákaz se vztahuje pouze na 

strategický arsenál. New York Times také dodaly velmi důležitou poznámku, a to že Ukrajina 

není členem NATO a tím pádem není vázána dohodou o obraně. 

Na příklad, veškeré zbraně, které má Jižní Korea nastaveny proti Severní Koreji, jsou jaderné 

zbraně. I američtí vojenští velitelé mají právo použít taktické jaderné zbraně bez souhlasu 

Pentagonu. V Iráku, v Jugoslávii a všude jinde používaly Spojené státy a NATO naprosto volně 

střely, jejichž špice byly vyrobeny z vyčerpaného uranu, čímž zamořili obrovská území a prošlo 

jim to. 

Rusové spoléhají na to, že Amerika dala jasně najevo, že nebudou přímo bránit Ukrajinu. Bývalý 

ruský President Dimitrij Medvěděv se vyjádřil, že dodávání zbraní na Ukrajinu byl pro Ameriku 

pouze „byznyz“ a jejich vlastní bezpečí je pro ně důležitější, než starost o ubohou Ukrajinu.  

Jenže v tom se může Medvěděv mýlit. Jak řekl Antony Blinken, vláda Presidenta Bidena má 

plán, jak zareagovat v případě, že by Rusové použili na Ukrajině jaderné zbraně. Podle něho, 

kdyby k něčemu takovému došlo, ty následky by byly hrozivé. 

„Nebudu vysvětlovat, jaké následky by to byly,“ řekl při televizním rozhovoru. „Jakékoliv 

použití jaderných zbraní bude mít katastrofální dopad, samozřejmě na zemi, která je 

použila, ale také na mnoho ostatních.“ 

Blinken rovněž urgoval Rusko, aby skončilo s válkou a vytáhlo z Ukrajiny. Řekl: „Když Rusko 

přestane bojovat, válka skončí. Když Ukrajina přestane bojovat, Ukrajina skončí.“ 

Neřekl, že kdy Rusko přestane bojovat tak skončí také Donbas, Záporoží a Cherson. 

Jak asi by vypadala jaderná válka? 

Přes veškeré řeči se nezdá, že by Rusové chtěli s jadernou válkou začít. Je ale možné, že 

Amerika a NATO, což je jedno a to samé, mají v úmyslu je k tomu vyprovokovat. Mohli by to 

snadno docílit s pomocí – řekněme – útoku pod falešným praporem na Kyjev. Nahrají video, kde 

jedna malá jaderná hlavice vybuchne a to doplní příslušným mediálním vysvětlením. Budou lhát, 

že statisíce lidí v Kyjevě jsou mrtví a radiace je všude kolem. 

Tím samozřejmě získá NATO záminku k napadení Ruska, i když Ukrajina vůbec není jejich 

členem. Taky jim to dá omluvu pro použití jejich vlastních jaderných zbraní. 

Rusko, stejně jako Amerika, má celá desetiletí baterie jaderných hlavic nastaveny jeden proti 

druhému a tyto jsou na časovač. To znamená, jedna po druhé, by byly postupně odpáleny. Stačí 

zmáčknout patřičný knoflík a není možno tento program zastavit. 
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Malé jaderné zbraně by pokryly celou Evropu a máloco by uniklo jejich ničivé síle. Velké, 

zámořské jaderné střely, jako na příklad Sarmat, což je obdivuhodná zbraň, která nemá na světě 

konkurenci, by zasáhly všecka hlavní města v Americe, která by naprosto zničily. Většina území 

Spojených států by pak byla pokryta ICBM (Intercontinental ballistic missile) střelami, což by 

během pár hodin zabilo přinejmenším 90 milionů lidí. Ti, kterým by se podařilo doběhnout do 

protiatomového krytu, by mohli přežít, ale museli by tam zůstat skryti několik týdnů, až by 

všecek prach a odpad sedl. Vyjít ven dřív by znamenalo zemřít. 

A ještě ponorka 

Obrovská nukleární ponorka, zvaná Bělgorod je pravděpodobně připravována k útoku. Je tak 

usuzováno proto, že zmizela ze své základny na severu Ruska a je uvažováno, že je na cestě do 

odlehlých částí arktického oceánu, aby vyzkoušela jadernou střelu jménem „Poseidon.“ Poseidon 

je ve skutečnosti drón, navržený na zničení pobřežních míst, který může cestovat obrovské 

vzdálenosti, až 10 000 km pod vodou, než vybuchne. Ponorka sama je 180 m dlouhá, jedna 

z největších na světě a může být pod vodou až 120 dnů, aniž by musela vyplout nad hladinu. 

Obrázky a krátké video jsou na stránce. 

Nejvyšší rychlost Poseidonu je něco víc než 200 km/hod. a síla výbuchu je 130krát kapacita 

jaderné bomby, shozené na Hirošimu. Výbuch dokáže způsobit vlny skoro 500 m vysoké, což 

spolu s jaderným odpadem zničí život na celém pobřeží.  

Ale ani Ukrajinci nelení 

Americký důstojník v penzi, Doug MacGregor říká, že ukrajinský President Zelenský se zmiňuje 

sem a tam v mediích o tom, že dal dohromady skupinu vědců a inženýrů, které umístil v Kyjevě. 

Údajně mají za úkol dát dohromady jadernou bombu, zvanou „špinavá bomba.“ Zelenský ví, že 

ztrácí půdu pod nohama a už neví, jak dál s Rusy bojovat. Celé davy ambulancí svážejí raněné 

z jihu země na sever a na západ, protože nemocnice v blízkosti bojů jsou přeplněny. 

Ztráty na životech ukrajinských vojsk jsou obrovské. Ve skutečnosti, ukrajinská armáda, tak, jak 

byla na začátku, již dávno neexistuje. To všecko jsou dnes hlavně členové NATO, US, 

profesionální žoldnéři a jim podobní. 

Taky údajně došlo k telefonnímu rozhovoru mezi ukrajinským a ruským velitelem personálu 

(není řečeno o jaký druh personálu se jedná), kde se tito domlouvali, jak válku ukončit. Nikdo 

zatím neví, na čem se dohodli, ale je zjevné, že Ukrajinci jsou u konce sil. 

Proti přesile 

Rusové právě ztratili klíčové město Liman, kde bylo 4000 ruských vojáků proti přesile asi 20000 

Ukrajinců. Přesto, že se Rusové nakonec stáhli, Ukrajinci utrpěli obrovské ztráty na životech.  

V Limanu obklíčila ukrajinská vojska celé místo, s pomocí západních zbraní z US a NATO a za 

mohutné asistence satelitních špionážních zpráv z Ameriky. Rusové neměli proti takové přesile 

žádnou šanci a museli se stáhnout do výhodnějších pozic. Ukrajinci jim nebyli ochotni umožnit 

ústup, takže měli pouze tři možnosti: probojovat se skrz, vzdát se, nebo zemřít, protože všecky 

cesty pro zásobování a případné posily byly zablokovány. 
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President Putin zmobilizoval záložní vojáky a dnes jich přijíždějí do Běloruska plné vlaky. Je 

naprosto nutné chránit k Rusku připojené státy, protože jakmile by je znovu převzali Ukrajinci, 

tak by začali hromadně obyvatelstvo napadat a vyvražďovat. 

Další postup a vývoj událostí 

Ramzan Kadyrov, vedoucí čečenské republiky napadl kvůli ústupu z Limanu ruské generály a 

prohlásil, že je na čase, aby Rusové použili veškeré zbraně, které mají. Podle něho, drsnější 

přístup je naprosto na místě, spolu s použitím taktických jaderných zbraní. Napsal na svém účtu 

na Telegramu: „Není nutné dělat všechna rozhodnutí s ohledem na Západ a Ameriku.“ 

Při proslovu u příležitosti připojení Donbasu, Chersonu a Záporoží k Rusku, navrhl President 

Putin Ukrajincům, aby přestali bojovat a začali vyjednávat. Podle něho, původní čtyři ukrajinské 

oblasti jsou dnes ruské navždy. Rusové prohlásili, že jestliže budou odstřelována území, kde 

dojde k referendu, pak zničí národní vládní centra a infrastrukturu na Ukrajině. Ukrajinci 

neposlechli a ještě útoky zesílili. 

Rusko se proto začalo připravovat na skutečnou válku. Dlouhé nákladní vlaky svážejí na 

Ukrajinu hypersonické rakety Iskander-M, které mají dostřel 415 km a rychlost Mach 6-7. 

Mohou nést i jaderné hlavice a nesledují balistickou dráhu letu, ale jsou navigovatelné. Taková 

střela je schopná manévrování, aby se vyhnula protivníkovým raketám. Krátké video je na 

stránce. Jiné video ZDE. Je rovněž očekáváno, že se bojů zúčastní 900 ruských bombardérů. 

Jak říká bývalý rozvědčík amerického námořnictva a inspektor zbraní pro OSN, Scott Ritter, 

bylo svoláno 300 000 rezervistů. Tito ale nepůjdou do předních linií, budou obstarávat podporu, 

dodávky zboží a podobně. Tím budou uvolněni vojáci, kteří tuto práci dělali doteď, aby mohli 

posílit přední řady, přímo na frontě. Tím se skutečná armáda rozroste až čtyřikrát a pak začne 

skutečný boj. Ukrajinská armáda se může vzdát, anebo celá zahynout, Rusové mohou pak jít 

celou cestou, tak, jako kdysi, až do Berlína. Nic je není stavu zastavit. 

Celá situace na Ukrajině nabrala zcela jiný směr. Rusové už dále nebudou jednat s Ukrajinci 

v rukavičkách. President Putin to jasně vyjádřil, když řekl: „my máme zbraně a můžeme se 

bránit.“ Je jisté, že zbraně, které mají Rusové, nemají obdoby nikde na světě a Západ si tuto 

převahu velmi dobře uvědomuje. Celé dlouhé roky zkoušeli za každou cenu držet Rusko dole. I 

dnes, pořád mluví o ruské agresivitě proti Ukrajině, ale opomíjejí se zmínit o tom, že sami 

zahnali Rusy do kouta, takže tito se konečně museli začít bránit. 

Rusko zkoušelo této válce zabránit, když v prosinci minulého roku dali Západu své podmínky, 

které zahrnovaly neutralitu Ukrajiny, dodržování Minské smlouvy a stažení NATO do původních 

pozic. Západ podle těchto pravidel odmítl hrát. A když neustále posílají obrovské množství 

zbraní a peněz Ukrajině, to podstatně mění celou situaci. 

Pravda, vedoucí NATO, Jens Stoltenberg, vede neustále hloupé řeči a Rusku vyhrožuje. Ale kdo 

je on? Je to pouhý administrátor celé organizace a nemá absolutně vliv na to, jaké rozhodnutí 

NATO zaujme. O tom rozhoduje několik skupin hlavních generálů, takže Stoltenberg je další 

člověk, který by udělal líp, kdyby na veřejnosti mlčel, protože absolutně nemá možnost své 

výhrůžky podložit skutky. 
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Vraždění obyvatelstva 

Kanadská novinářka Eva Bartlett, která je přímo v Donbasu hlásí, že Ukrajinci nepřestávají 

střílet po civilním obyvatelstvu a ničit co nejvíce budov, cest a jiného zařízení na území 

Donbasu. Jejich útoky jsou čím dál horší. Roztrhané lidské mrtvoly a kusy jejich těl se povalují 

po ulicích a zamořují celé okolí. Sama viděla mrtvolu starší ženy, z níž zbylo jen torzo, ležet na 

silnici. Kusy lidských údů, prstů a jiných částí dnes lemují cesty v Donbasu. 

Nedávno byl střed města Doněck zasažen asi deseti bombami během půl hodiny. Jindy byl 

odstřelován trh, což zabilo 6 osob a zničilo autobus. Zbraně, které jsou k tomuto účelu využívány 

jsou ty, které dodává Západ. Ukrajinci útočí proti bezbranným civilistům, což dělali celých 8 let, 

od r. 2014, kdy US svrhli lidem zvolenou vládu a na jejich místa dosadili své poskoky. V 

Donbasu dnes i děti poznají podle zvuku letící střely o jaký druh jde a kam směřuje. 

Zbytky NATO a Amerických střel se povalují všude. Jiná novinářka, Christelle Neant poslala 

fotografie šrapnelů, které našla na ulici, odborníkovi z NATO, aby posoudil, o jaké zbraně jde. 

Tento potvrdil, že se jedná o americkou 155 mm patronu, vystřelenou z Caesar zařízení a další 

z TRF1 zařízení. 155 mm munice je mezinárodními zákony zakázána používat. 

V Charkově, skupina čtyř aut a jednoho minibusu, která měla přes sebe napsáno „děti“ byla 

drsně odstřelována těmito primitivními lotry, kteří se vydávají za ukrajinskou armádu. Svědkové 

říkají, že není absolutně možné, aby tento nápis přehlédli. Bylo po nich stříleno z těsné blízkosti 

a s použitím granátů. A přitom se jednalo o civilní vozidla, která zkoušela z oblasti odejet při 

evakuaci obyvatelstva. 30 lidí bylo zabito a 7 zraněno. 

Další skupina aut, plná civilistů, která zkoušela odejet z území, ovládaného Ukrajinci do 

Záporoží, byla rovněž odstřelována. Výsledek byl 24 mrtvých a 36 zraněných. Tito lidé před tím 

protestovali, že jim není dovoleno odejet pryč a žádali o uvolnění cesty. Ukrajinská státní 

bezpečnost (SBU) a policie jim otevřeně vyhrožovala, že svého rozhodnutí budou litovat. 

Tak jako všecky útoky proti civilistům, i tyto byly provedeny za účelem obvinit z toho barbarství 

Rusy. A opravdu, západní zpravodajské zdroje již citují jako hotovou věc, že Rusové odstřelovali 

dvě skupiny aut s civilisty. Zato o tom, že když ukrajinští vojáci odklízeli své raněné a mrtvé 

z bojiště, Rusové přestali s palbou, aby jim tuto práci umožnili, to nikde nenapíšou. 

 

https://www.rt.com/russia/563180-kiev-shelling-donbass-civilians/
https://tass.com/politics/1515237
https://www.rt.com/russia/563786-zaporozhye-refugees-shelling-ukraine/

