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Demilitarizace a denacifikace
Ukrajiny
Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je
chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany
kyjevského režimu.

Bývalý kongresman prozradil,
proč USA chrlí faky o konfliktu
na Ukrajině
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Administrativa Joea Bidena využívá téma konfrontace s Ruskem
a šíření falešných zpráv o akcích ruské armády na Ukrajině, aby
nekontrolovatelně
„nafukovala“
rozpočet na obranu 08:04
země,ZDF:
uvedl
OSN: Krize na Ukrajině
může vést k poklesu
„Vyhnání“ Ruska z Rady OSN pro lidská práva je
bývalý
člen produkce
Sněmovny reprezentantů USA David Stockman.
zemědělské
známkou bezprostředního úpadku Západu

„Rozpočet národní obrany USA na příští rok počítá s 831 miliardami
dolarů. Tato částka je tak velká, že umožňuje udržovat vojenskou horečku,
šířit rusofobii a dezinformace,“ řekl.
Zprávy

V této věci, podotýká politik, Joe Biden následuje příkladu svých
předchůdců, ať už to byl Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama nebo
Donald Trump.
Po rozpadu SSSR přitom nezůstala ani jedna industrializovaná země, která
by mohla „přesvědčivě“ ohrozit bezpečnost Spojených států, je
přesvědčen Stockman. Washingtonští jestřábi však podle něj tak moc
potřebují vnější hrozby, že jsou ochotni ve jménu svých cílů vymýšlet a
popularizovat jakoukoli fikci.

„Pokud neexistují žádné skutečné hrozby, poslouží falešné. To
nás přivádí zpět ke konfliktu na Ukrajině,“ vysvětlil bývalý
kongresman.

Například některá americká média aktivně šíří informace o úspěšném
odporu ukrajinské armády a jejím možném vítězství za předpokladu
dalších dodávek zbraní ze Spojených států a Evropské unie a také nových
sankcí proti Rusku.
Největší propagandistickou kampaní však podle autora bylo zpravodajství
o událostech v Buče.

„Členské země NATO uvalují nové sankce a vyhošťují ruské
diplomaty na základě neověřených informací, které se objevily
na podnět propagandistické mašinérie Zelenského a byly
umocněny ve Washingtonu,“ uzavřel Stockman.

Západní a ukrajinská média koncem minulého týdne šířila fotografie a
videa těl mrtvých, které byly údajně pořízeny v Buče poté, co ruské
jednotky opustily město. Mnoho uživatelů internetu pochybovalo o
pravosti těchto záběrů.
Ruské ministerstvo obrany označilo materiály, které se objevily, za
inscenaci a provokaci, přičemž zdůraznilo, že za celou dobu, kdy byla Buča
pod kontrolou ruské armády, ani jeden civilista neutrpěl následkem
násilných akcí. Ministerstvo také poznamenalo, že ruské jednotky zcela
opustily město 30. března, zatímco všechny „důkazy o zločinech“ se
objevily až čtvrtý den, kdy do města dorazili příslušníci SBU a zástupci
ukrajinských televizních kanálů.
24. února Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci s cílem
denacifikovat a demilitarizovat Ukrajinu. Prezident Vladimir Putin uvedl,
že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně
a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Podle ministerstva obrany jsou
údery vedeny pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky.
Podle situace z 25. března dokončila ruská armáda hlavní úkol první etapy
– výrazně snížila bojový potenciál Ukrajiny. Jako hlavní cíl operace uvedli
v resortu obrany osvobození Donbasu.
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ZDF: „Vyhnání“ Ruska z Rady
OSN pro lidská práva je
známkou bezprostředního
úpadku Západu
08:04 09.04.2022
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Pouze ten, kdo myslí v jedné linii, může pozastavení účasti Ruska
v Radě OSN pro lidská práva považovat za skutečný úspěch, říká
zpravodaj ZDF Johannes Hano.
Jde o americký pokus využít lidská práva jako neokoloniální nástroj k
dosažení naprosté kontroly a dominance nad mezinárodními vztahy,
hřímal ruský zástupce před hlasováním a všechna obvinění proti své zemi
odmítl jako falešné narážky, vykonstruované příběhy a falzifikáty. Není to
nic nového, říká Johannes Hano, korespondent německého televizního
kanálu ZDF.
Nic překvapivého nevidí ani v tom, že se „diktatury“ jako Severní Korea,
Írán, Bělorusko a Sýrie postavily na stranu Ruska. Pozoruhodnější je, že
tentokrát Čína plně podpořila i Rusko, domnívá se Johannes Hano.
Podle jeho názoru ne tak výrazná většina v hlasování o pozastavení účasti
Ruska v Radě OSN pro lidská práva dává jasně najevo, že „doba
dominance západního demokratického kánonu hodnot v OSN brzy vyprší“.
K vyloučení Ruska došlo proto, že se počítaly pouze hlasy pro a proti. Když
však pro takové usnesení hlasuje pouze 93 ze 193 členských států, je
jasné, že celkový hodnotový základ byl značně oslaben, zdůrazňuje ZDF.
Německý televizní kanál tvrdí, že před hlasováním Rusko vyvíjelo silný
tlak na země „globálního Jihu“ v Africe, Asii a Latinské Americe. Moskva
hovořila o tom, že Západ bude pracovat podle dvojího metru, otázku
lidských práv nastolí vždy jen tehdy, když je to pro něj výhodné.
Vyloučení Ruska vytváří precedens pro všechny, kteří vystupují proti
Západu a jeho hodnotám – obecně je tímto odstraněním zpochybněna
samotná myšlenka OSN.
Korespondent ZDF zároveň zdůrazňuje, že pokud tolik zemí podpořilo
pozici Ruska, svědčí to o tom, že se západní demokracie a jejich občané
musí probudit.

„Nebudeme si nic nalhávat: jsme uprostřed epochálního boje
o budoucnost našeho světového řádu, jak naprosto jasně
prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na nedávné
tiskové konferenci v Moskvě,“ uvádí Johannes Hano.

Tento boj se podle něj neodehrává jen na bojištích na Ukrajině. I když si to
mnozí nechtějí přiznat:

„Již dlouho se nacházíme ve stavu světové války, která je
vedena na všech úrovních – v zákopech na Ukrajině i
prostřednictvím finančních a komoditních trhů,
kybernetických útoků a dezinformačních kampaní po celém
světě, v parlamentech a mezinárodních organizacích“.

Jako v každé válce, i nyní jde o moc určovat svůj vlastní osud a osud
ostatních, říká německý novinář. V tomto ohledu se nic nezměnilo,
změnila se však forma a zbraně, kterými je tato válka vedena.
V roce 1999 dva plukovníci Čínské lidové osvobozenecké armády, Qiao
Liang a Wang Xiangsui, zveřejnili své strategické úvahy o tom, jak bojovat
a vyhrávat války v 21. století. V poslední větě své knihy docházejí k závěru,
který by měl podle zpravodaje ZDF vyvést Západ ze „stavu troufalé
naivity“.
V globalizovaném světě, kde vše souvisí se vším, existuje jen jedno
řešení, jak vyhrát válku, říkají dva čínští důstojníci: „Nevidíme jiné vhodné
řešení než neomezené válčení“.
Válka bez omezení (Unrestricted Warfare) je název jejich knihy: v ní
obsažená ostrá analýza se nyní odráží ve strategickém plánování Ruska.
Válka na všech úrovních, v jakékoli dimenzi, kdy se jí stane účastníkem
každý – běžní občané, podnikatelé, politici, generálové, diplomaté.
Pouze ten, kdo uvažuje jednorozměrně, může pozastavení členství Ruska
v Radě OSN pro lidská práva považovat za velký úspěch, říká Johannes
Hano. Většina států nepodpořila rezoluci předloženou Spojenými státy a
dalšími spoluautory. Pro Rusko je tento výsledek jen dalším krokem k
novému světovému řádu v průběhu války, kterou je připraveno vést na
všech úrovních, uzavírá zpravodaj ZDF.
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Lavrov zkritizoval návrh dohody s Ruskem předložený
Kyjevem
7. dubna, 20:13
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