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Volodimir Zelenský byl zvolen na presidentské místo v r. 2019 obrovským množstvím volebních 

hlasů. Slíbil totiž, že upraví vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem a vyřeší problémy Donbasu, který 

se chtěl od r. 2014 osamostatnit. To byly zjevně ty největší problémy, které ukrajinský lid 

trápily. Když bylo po volbách, nový president se ani v nejmenším nesnažil své předvolební sliby 

dodržet. I když měl mnoho možností jednat s Ruskem a upravit poměry mezi oběma zeměmi, tak 

situaci zhoršoval, jak nejvíc to šlo. Podle příkazů z Washingtonu, provokoval Rusko kde mohl a 

co se týče Donbasu, namísto diplomatického jednání na ně poslal armádu. 

Západ a západní media Zelenského vyzdvihují jako hrdinu, ale ve skutečnosti dělal všecko pro 

to, aby situaci v zemi zhoršil, přivedl Ukrajinu do bankrotu, aby zničil vztahy mezi lidmi, svolil 

k zavraždění statisíců v nejvíc nesmyslné a bratrovražedné válce a zabránil jakémukoliv jednání 

s Ruskem, které mu bylo ochotno vyjít vstříc jak nejvíc bylo možno. 

Co si měli etničtí Rusové v donbasské oblasti asi tak myslet, když jim Zelenský poslal přímo na 

hranice 60 000 vojáků-útočníků, se vší vojenskou výbavou a začal jejich vesnice a města 

odstřelovat? Pochopitelně, že jen čekali, kdy dojde k invazi a k válce, proti v podstatě 

neozbrojenému obyvatelstvu. A co si Zelenský myslel že tím docílí, když útočí proti obyvatelům 

své vlastní země a nutí je přebývat ve sklepeních kvůli strachu o život? To ho nenapadlo, že když 

Moskva vidí takové počínání, že jsou z toho zoufalí a že nemohou jinak, než začít zbrojit a 

připravovat se jít svým etnickým bratrům a sestrám na pomoc? 

Všichni doufali, že Minský protokol udělá konec neutěšeným poměrům v zemi, ale zatím 

Zelenský tuto dohodu zamítl a nebyl v nejmenším ochoten se jí řídit. To byla ovšem ta poslední 

kapka, která způsobila, že nádoba přetekla 

Členství v NATO 

Zelenský dobře věděl, že požadovat členství v NATO je červená čára, kterou nesmí Ukrajina 

překročit. Ruský President Vladimír Putin neustále varoval, že jestli se Ukrajina bude zkoušet 

dostat do NATO, Rusko bude nuceno obrátit se na vojensko-technické způsoby, aby zajistilo 

vlastní bezpečnost. A přesto se Zelenský po členství v NATO vší mocí pídil, protože ve své zášti 

chtěl NATO využít k napadení Ruska a k jeho zničení. 

Jen tak na okraj, seznam současných úspěchů NATO organizace: (1)Zničení Jugoslávie; 

(2)Zničení Afghanistánu; (3)Zničení Libye; (4)Zničení Iráku; (5)Zničení Syrie. 

Zřejmě kvůli svému skrytému plánu napadnout Rusko měl Zelenský tak velký zájem o výrobu 

jaderných zbraní. Při jeho zjevné nezodpovědnosti by s jejich použitím určitě neměl nejmenší 

potíže. Takže – může se někdo divit že se Rusko bránilo? Může se někdo divit, že se obávali 

nejhoršího? 

Když si Zelenský nedokázal vydupat jaderné zbraně, tak aspoň nechal ze Západu posílat další a 

další vojenskou výbavu, čím dál více nebezpečné zbraně, rakety, včetně střel a min, zakázaných 

mezinárodními zákony a cokoliv jiného, co bylo nebezpečné a smrtící. Ani jeho vlastních vojáků 
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mu nebylo líto a když padli v boji, tak je nahradil placenými žoldnéři, nebo vojáky ze zemí 

NATO, US a UK. Myslel si snad, že to Rusové nevidí? Že snad nechápou, jaké ohrožení pro 

jejich vlastní zemi něco takového znamená? 

Co kdyby si Mexičané nastavili 60 000 vojáků se vším vojenským příslušenstvím na americké 

hranice? Myslí si snad někdo, že by jim to prošlo a že by Amerika nezareagovala stejně jako 

Rusko a nepodnikla by na ně preventivní útok? Je pravda, že Amerika by nezareagovala stejně 

jako Rusko. Jejich útok by byl mnohem drsnější a je možné, že do několika dnů by ze 

šedesátitisícové armády nezbyl ani jeden živý voják a ještě by pro dobrou míru přibrali okolní 

obyvatelstvo do 50 km vzdálenosti. 

Neo-nacisté v ukrajinské vládě 

Zelenský dobře věděl, že v jeho vládě, v armádě a ve Státní bezpečnosti se nacházejí neo-nacisté. 

Věděl, že je CIA tajně zacvičuje do teroristických taktik, nelidských výslechů zajatců a jejich 

mučení. Dobře věděl, že tyto nekalé elementy, které vyznávají Adolfa Hitlera jako svoji modlu, 

mají smrtelnou nenávist vůči všemu ruskému. Takže musel dobře vědět jak asi budou Rusové na 

něco takového reagovat, když ve válce proti Hitlerovi ztratili 27 milionů svých lidí. 

A když to všecko věděl, tak je zjevné, že vším, co dělal, zkoušel Rusko provokovat. 

Naprosto vulgárním způsobem provokoval Rusko k útoku, protože Washington to tak chtěl. 

Washington chtěl válčit proti Rusům ukrajinskýma rukama ukrajinských vojáků a prolévat 

ukrajinskou krev a bylo mu jedno kolik jich padne. Nejsou to jejich lidé, kvůli kterým by 

v příštích volbách neobstáli. Chtěli bojovat „do posledního Ukrajince,“ protože jim na nich nikdy 

nezáleželo. A pak také chtěli nadále ponižovat Presidenta Putina a uvalit na Rusko tvrdé a 

nesmyslné sankce, které měly podle jejich úvahy ruskou ekonomii naprosto zdeptat. Čas ukázal, 

že sankce se od Ruska odrazily jako míč od hladké zdi a dopadly přesně tam, odkud přišly. 

Takže Zelenský není ve skutečnosti žádný president. Je to poskok Washingtonu, tajtrlík pro 

NATO a rohožka na očištění nohou pro Evropskou unii. 

Ukrajina prohraje, nebo už prohrála 

Jenže Ukrajina tuto válku prohraje a Zelenský to dobře ví. I se všemi západními zkušenými 

vojenskými oddíly, vedenými západními důstojníky, otřískanými v mnoha bojích, i se vší 

vojenskou výbavou ze Západu a s každodenními satelitními špionážními zprávami a se vší další 

podporou, o které ani nevíme, Zelenský není schopen tuto válku proti Rusku vyhrát. 

Celosvětová media pomáhají jak mohou, vynášejí do oblak ukrajinské úspěchy na bojovém poli 

a posmívají se ruským ztrátám tamtéž, i když skutečná situace je opačná. Jenže televizními 

zprávami se války nevyhrávají. Hrdinští Ukrajinci, napadaní ruskými vetřelci na televizní 

obrazovce jsou součástí velice nebezpečné propagandy, která zkouší válečný konflikt co nejdéle 

prodlužovat. Docilují ale pouze to, že s každým dalším dnem pár stovek Ukrajinců přijde o život. 

Americký reportér Tucker Carlson se ptal vysloužilého plukovníka Douglase MacGregora již 

začátkem března 2022, jak pokračuje válka na Ukrajině. Jeho odpověď by se dala shrnout do tří 

bodů: Rusko vyhraje a Ukrajina ztratí. Ukrajina bude rozdělena, Putin z ní vytvoří obranný val, 



který bude sloužit k zajištění bezpečnosti Ruska. Kdokoliv bude vládnout v západní části země 

bude muset písemně přislíbit neutralitu a zamítnout veškeré nabídky členství v NATO. Kdyby 

tato podmínka nebyla dodržena, vládnoucí strana bude násilím svržena. 

MacGregorova odpověď představuje podstatný problém: již začátkem března věděli všichni 

hlavní účastníci, že Ukrajina není schopna se Rusům ubránit. Takže jak to, že táhli válku stále 

dál a nechali statisíce ukrajinských a jiných vojáků naprosto zbytečně umírat na bojišti? Jak to, 

že je dál vraždili a přitom věděli, že nepřipadá v úvahu, aby válku vyhráli? 

Tito lidé, ať jsou kdokoliv, kteří válku na Ukrajině nesmyslně prodlužují a přitom dobře 

ví, že vítězství je nedosažitelné, jsou zločinci nejhoršího druhu. Mají na rukou krev tisíců 

nevinných lidí a jedním z hlavní herců v celé tragedii, je ukrajinský President Volodimir 

Zelenský. 

Přesto nechtějí vyjednávat o mír 

I když všichni ví, že válka je prohraná, přesto Ukrajina stále dál odmítá vyjednávat o mír. 

President Zelenský dokonce vydal dekret na podporu rozhodnutí Obranného výboru, který 

vyjednávání s ruským Presidentem Vladimírem Putinem přímo zakazuje. Takže chce nechat 

úplně zbytečně umírat další tisíce a tisíce lidí. 

Tímto dekretem se Zelenský zkouší pomstít Rusku za referenda a za připojení bývalého 

ukrajinského území. Je to ale velice riskantní záležitost, protože již obdržel několik nabídek na 

skončení války, některé přímo od ruského Presidenta Putina. 

Andrej Bystricky, vedoucí Nadace pro podporu a vývoj se ptá, jestli to bylo Zelenského 

rozhodnutí, anebo jestli jedná na základě příkazů těch, kteří ho ze Západu manipulují. Jestli totiž 

byl zmíněný dekret vydán na příkaz Západu, pak můžeme očekávat zostření války a snad i 

přechod do zcela otevřeného konfliktu. Jestli to ale bylo Zelenského vlastní rozhodnutí, pak 

může se svými šéfy na Západě narazit. 

Chtěli sami Rusko už dávno napadnout 

Postupně se dostávají na veřejnost různé informace o tom, že Ukrajina sama měla v úmyslu 

Rusko napadnout již před 24. únorem, kdy ruská armáda vtáhla do země. Jak se zmínila mluvčí 

ruského Ministerstva zahraničí, Maria Zacharova ve vysílání ruské televize, Zelenský žádal 

NATO, aby na Rusko „preventivně“ zaútočili, s použitím jaderných zbraní. 

Jak víme, NATO mělo na Ukrajině nastavené atomové zbraně, namířené na všecka hlavní ruská 

města. Tyto rakety měly být vystřeleny zaráz, takže by bylo celé Rusko jedním rázem zničeno. 

Skupina odborníků ze Západu, která měla tyto zbraně obsluhovat byla již na cestě, ale kvůli 

ruskému vojenskému vpádu na Ukrajinu, uvízli v Polsku. 

Válečný konflikt je nutno ukončit co nejdříve 

Americký politický vědec Harry Kazianis požaduje, aby Spojené státy začaly co nejdříve 

s Ruskem vyjednávat o mír a co nejdřív boje zastavily na Ukrajině. Přiznává, že něco takového 

nemusí být pro Západ úplně snadné, ale je to v jejich vlastním zájmu válku ukončit, protože se 
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zcela dobře může stát, že se Rusko bude cítit ohroženo a pak může sáhnout po 6400 jaderných 

hlavicích, které má na skladě. Něco takového by mohlo zničit skoro celý svět. 

Kazianis říká, že použil simulaci současné situace na Ukrajině ve speciálním počítačovém 

programu a pátral, jak takový konflikt může dopadnout. Udělal celkem 30 pokusů, s různými 

strategickými a časovými obměnami a 28 z nich skončily jadernou válkou. Ty dva pokusy, které 

jadernou válkou neskončily, zahrnovaly diplomatické jednání. 

Proto říká, že jedině zastavení bojů a vyjednávání o mír může tuto situaci vyřešit. Ukrajina 

v dnešní době nemá dost vojáků, ani potřebné zdroje a celkovou vojenskou schopnost, aby 

vyhrála. A tak budou požadovat stále víc zbraní ze Západu, čímž budou situaci zhoršovat a 

každý den tím budou všecky přibližovat k obávanému vyvrcholení, což je jaderná válka. 

Další s ním souhlasí 

Anatol Lieven, člen „Quincy institutu pro zodpovědné vedení státu“ ve Washingtonu DC se 

obává toho stejného. Říká, že někteří politikové nechtějí s válkou přestat, protože touží po 

„dokonalém vítězství“ proti Rusku. To je ale nesmyslný požadavek. Když se podíváme do 

historie, tak žádná americká válka od r. 1945 neskončila „dokonalým vítězstvím,“ ale byla 

ukončena různými kompromisy, nebo táhlými civilními válkami, či přímou porážkou. 

Zde není pouze nebezpečí jaderné války. To další nebezpečí spočívá v tom, že kdyby Čína 

viděla, že Západ zkouší Rusko za každou cenu porazit a zničit, pak by pravděpodobně doručila 

Rusům tak obrovskou vojenskou pomoc, jakou poskytuje Amerika Ukrajině. To by vedlo 

k neuvěřitelnému vyvrcholení celé situace a Ukrajina by se s tím těžko srovnávala. 

Co se týče použití jaderných zbraní, Rusko může tyto zbraně použít pouze když jeho protivník je 

použije první, anebo když použije jiné, obdobné zbraně hromadného ničení proti nim, nebo proti 

jejich spojencům. Další možnost použití jaderných zbraní je v případě přímého napadení, anebo 

snahy o přímé napadení Ruska, či v případě zničení skladů vojenského materiálu. 

Západ to všecko nadále ignoruje 

Americký Pentagon se rozhodl založit nové oddělení v německém Wiesbadenu, kde mají 

v úmyslu zacvičovat Ukrajince do používání západních zbraní. Ne, že by to už nedělali na jiných 

místech, ale toto středisko, kde bude pracovat 300 zaměstnanců, je prý nutné na obranu proti 

Rusku, jehož ohrožování bude trvat ještě mnoho roků. To je zřejmě, na jak dlouho Pentagon 

válku plánuje. 

Adriel Kasonta, analysta a znalec vojenské strategie z Londýna říká, že je to zjevná snaha 

Spojených států protahovat současný konflikt na co nejdelší dobu. Zkouší tím také oddělit od 

sebe Rusko a Německo a Rusko od Evropy, protože jako spojenci by byli pro Ameriku příliš 

silná konkurence. To ale neznamená, že něco takového je prospěšné pro Ukrajinu, která je zde 

používána jako obětní beránek. Spojené státy, pokud jim v tom nebude nějakým způsobem 

zabráněno, jsou totiž schopny prodlužovat válku na Ukrajině celá desetiletí. 

Další znalec vojenské strategie, Wang Jiwei, ředitel „Institutu pro mezinárodní vztahy“ v Číně 

usuzuje, že Spojené státy si zjevně myslí, že Ukrajinci s pomocí jejich zbraní již docílili značné 
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úspěchy. Jenže pokud chtějí mít nad celou záležitostí kontrolu, pak se musí ujmout vedení. Proto 

zkouší být co nejblíž a chtějí přímo velet ukrajinským jednotkám, protože jsou pod dojmem, že 

takto se jim podaří ruská vojska zničit a donutit je, aby z Ukrajiny ustoupila. 

Co zkouší Spojené státy docílit, je zbavit Rusko možností ovlivňovat evropské záležitosti a 

zároveň zajistit, aby Evropa na Rusko nikdy ani nemyslela, říká Wang. Mnohé evropské státy 

byly pod dojmem, že po skončení bojů na Ukrajině bude možno spustit Nord Stream 2, ale 

namísto toho jsou válkou nadále ohrožovány a ještě navíc, je US zatahuje do konfliktu. 

Kasonta přiznává, že Spojené státy si otevřený válečný konflikt v současné době nemohou 

dovolit, kvůli Bidenovu polo-období jeho presidentství, což bude v listopadu. Američané jsou již 

naprosto znechuceni neustálými válkami někde daleko, za mořem, čemuž nepomáhá stále 

vzrůstající inflace a kriminalita v zemi. 

V současně době začaly Spojené státy vytvářet vojenské spojenectví i jinde, včetně asijsko-

pacifické oblasti, říká Wang. Podepsali spojenecké smlouvy s Japonskem, Jižní Koreou, 

Australii a Novým Zealandem. Neustále pořádají společné vojenské manévry a k nim zvou i jiné 

státy, jako na příklad Německo. Tímto způsobem Amerika rozšiřuje globalistickou snahu 

podobnou té, kterou používá NATO a zkouší vytvořit celosvětové vojenské spojenectví, které 

povedou. 

NATO se též přesunuje do asijsko-pacifické oblasti, spolu s Británií, Německem a Francií a 

zkoušejí tím rozšířit svůj vliv. Některé klíčové evropské lodi již tam byly přemístěny. 

Podle Wanga, Washington není schopen sám zaútočit na Rusko a na Čínu zaráz a proto hledá 

spojence po celém světě. Proto také zakládají již zmíněnou vojenskou odbočku v Německu, která 

má sloužit jako vedení ukrajinských vojsk. Německo zkouší posílit svoji vojenskou kapacitu, 

která byla od konce 2. světové války záměrně snížena. To stejné praktikuje i Japonsko. 

Takže je zjevné, že se jedná o plánovaný, trvalý vojenský konflikt s Ruskem, za účelem jejich 

zbankrotování, říká Kasonta. Jenže Rusko tento nátlak bez úhony přestane, zatím co evropské 

státy, které již předaly vedení nad svými zeměmi Americe, něco takového může zničit. 

Protesty v Německu 

Německá pravicová politická strana AfD (Alternative für Deutschland) uspořádala minulou 

neděli obrovský protest proti stoupajícím cenám a inflaci přímo před budovou Reichstagu 

v Berlíně. Spoluvedoucí této strany obvinil vládu, že vede válku proti svým vlastním lidem tím, 

že uvaluje sankce na Rusko kvůli invazi na Ukrajinu. Přítomní mávali nejen německými, ale i 

ruskými prapory a dovolávali se „Německo jako první“ strategie. 

Jediní, kteří o této demonstrace přinesli zprávu byli Indové a jejich OneIndia zpravodajská 

služba. Veškeré ostatní zpravodajské zdroje, včetně těch alternativních a včetně německé 

televize, o celé události pomlčely. Krátké video z protestu je na stránce. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JuRAjeUN7o4

