Otevřený dopis Dr.Schachta Dr. Gysimu.
Váženy pane Dr. Gysi, jako výřečný poslanec strany "DIE LINKE", který by měl čistě teoreticky
obhajovat práva námezdních pracujících ( to jsou ti jejichž práci si přisvojuje jejich zaměstnavatel a
kteří jsou nemilosrdně vykořisťováni) ve ČTVRTÉ NĚMECKÉ ŘÍŠI zřejmě z neznalosti určitých
skutečností a omezeného politického vidění jste sdělil Německu následující :
"S Putinem jsem skončil. Vstup ruských jednotek byl černým dnem pro svět. Útočná válka je
mezinárodním právem zakázaná. To zná pouze zakázanou útočnou válku a dovolenou obrannou
válku"
Už na tomto místě, aniž bychom pokračovali ve hře otázka-odpověď z NAVIGATORU FURCHE, jsem
bohužel nucen, vám, vážený Dr. Gysi, v tomto otevřeném dopise sdělit, některá velmi důležitá fakta o
skutečných příčinách a pozadí "ruské speciální vojenské operace "
Po protiústavním státním převratu na Ukrajině (fašistický puč zjara 2O14 na Majdanu v Kyjevě)
odmítli občané jihovýchodních oblastí souhlasit :
-s připojením k Evropské unii ( k prvnímu podpisu přístupové dohody k EU došlo už v březnu 2O14).,
-se vstupem Ukrajiny k agresivnímu bloku NATO (členství je přes oficiální odmítnutí členských států
NATO zakotveno od roku 2O19 v Ukajinské ústavě.,
-se zákazem používání ruského jazyka na veřejnosti, na úřadech, školách, vysokých školách,
univerzitách, podnicích...,
- s extrémně vyhrocenou nepřátelskou státní protiruskou politikou, proti občanům Ruska ( v rámci
bezpříkladné masivní rusofobie bylo Rusku, za finanční a vojenské pomoci USA,EU a NATO
vyhrožováno úplným vyhlazením).
Lidé v rebelujících oblastech (ob.1) proto oprávněně požadovali autonomii, federální mocenské
struktury a svržení protiústavní chunty v Kjevě.
6.dubna 2O14 obsadili občané měst Charkova a Doněcka administrativní budovy a to bez použití
zbraní. Nebyli mrtví ani zranění. Ještě v noci bylo oznámeno založení Lidové republiky Charkov.
7.dubna 2O14 bylo ve sněmovně doněcké vlády vyhlášeno vytvoření Doněcké lidové republiky.
Dočasně jmenovaný prezident Turčinov (jmenovaný v rozporu s Ústavou) ještě týž den vytvořil
protikrizový štáb a oznámil, že proti všem, kteří vezmou do rukou zbraň budou použita
antiteroristická opatření. V období od 8 do 13 dubna se konaly ve městech a obcích Donbasu
spontánně a organizovaně akce proti fašistickému puči v Kyjevě a proti převzetí moci Banderovými
nacisty, za vytvoření federativní Ukrajiny a za unii s Ruskem. Místní milice se neangažovaly, byly
neutrální nebo na mnoha místech podporovaly občany.
13.dubna 2O14 rozhodla Kyjevská rada pro národní bezpečnost a obranu zahájit antiteroristickou
operaci (ATO). V rozporu s Ústavou konající Turčinov vydal vražedný povel k potlačení a zničení
všech, dosud mírově probíhajících demonstrací s nasazením vojenských jednotek Ukrajiny. Od tohoto
okamžiku byly proti všem přívržencům vytvoření nových federálních mocenských struktur nasazeni
pozuby ozbrojení vojáci, tanky, kanony, letadla a rakety. Demonstranti se zpočátku bránili holýma
rukama. Byli však zastřeleni, probodnuti, roztrháni granáty nebo rozemleti pod tankovými pásy.

Jenom masová vražda a upálení občanů za živa demonstrovalo celému světu satanickou zvrácenost a
nelidskost ukrajinských mocenských instrumentů řízených a financovaných centrálami USA,EU a
NATO. Šlo o genocidu na občanech ruské národnosti. 48 lidí bylo dle nacistických manýrů usmrceno
a 2OO zraněno za jediný den. (Obr. 2).
To, co jsme dneska zažili na Ukrajině lze srovnat jenom s údálostmi od roku 1933 do roku 1945 v
nacistickém Německu. Tehdy vytvořili Anglosasové v Evropě nacistický instrument "Adolf Hitler"s
oficiálním zadáním "bolševické podlidi" v Sovětském svazu vyhubit a vytvořit tak životní prostor pro
německou vládnoucí rasu. Dneska je to Ukrajina, která za politické, ideologiské a vojenské pomoci
americké administrativy a připojených evropských vazalů, rovněž vyzývá ke zničení Ruska a jeho
občanů v bratrovražedné válce (GENOCIDA)
Vojensko-politická spolupráce části ukrajinského obyvatelstva s nacistickým Německem a s fašisty
mnohých evropských zemí byla po válce, z jakýchkoliv důvodů, zamlčována a dokonce potlačována.
Po smrti Stalina v roce 1953 omilostnil Nikita Chruščov mnoho kolaborantů a nacistů. Byl to velký šok
pro mnohé Ukrajince, kteří pod jejich vládou strašlivě trpěli. Jako největší politickou katastrofu pro
světové společenství dvacátého století lze označit zradu Sovětského svazu Gorbačovem a Jelcinem,
prodej NDR Spolkové republice a její bezpodmínečná anexe, jednostranné rozpuštění Varšavské
smlouvy a ostudný odchod sovětských jednotek, potomků skutečných osvoboditelů Evropy od
fašismu.
Již v roce 1991 vznikl projekt " Anti Russland". Za vydatné finanční podpory nacistických vůdců na
Ukrajině se krok za krokem formoval protiruský stát. Podhoubí bylo mimořádně plodné. Jako
ukrajinský prezident, Viktor Janukovič v roce 2O13 zpochybnil podepsání asociační dohody s EU a
podpis o rok odložil, ukázaly USA a EU skutečnou tvář. Přerušily veškerá jednání s Ukrajinou a
podpořily nepokoje na Majdanu v Kyjevě. Hlavním požadavkem nacistů podporovaných Bruselem a
USA bylo okamžité podepsání asociační dohody s EU, kategorický požadavek vstupu do NATO a zákaz
ruského jazyka ( v programu fašistického vedení jasně zakotveno). Tato situace nutně vedla k
odtržení Krymu od Ukrajiny a jeho následné připojení k Rusku. Lidové hlasování 11.května 2O14
organizované v Doněcku a Luhaňsku potvrdilo odtržení od Ukrajiny 89,7 % občanů Doněcka a 96.2 %
Luhaňska. Po přijetí ústav Doněcka a Luhaňska 24.května 2O14 byla vatvořena sjednocená Lidová
republika Novorusko.
V měsíích červen, červenec a srpen 2014 opět vzplály boje mezi extrémně anturuskou armádou
Ukrajiny a armádou Novoruska. Její počáteční úspěchy v protiústavně vedené válce proti vlastnímu
lidu skončilo obklíčením několika tisíc ukrajinských vojáků. S cílem zabránit dalším obětem a
definitivně válku ukončit byla vytvořena tzv. kontaktní skupina (Rusko, Francie a Německo), která
jednala v Minsku. Minské dohody předpokládaly :
1. Okamžité zastavení všech bojů a klid zbraní musí být zaručeno. 2. Monitorování a kontrolu klidu
zbraní budou provádět zástupci OBSE. 3. Má být provedena decentralizace moci a přijetí zákona " O
dočasném pořádku samosprávných oblastí Doněcka a Luhaňska" (Zákon o zvláštním statusu) 4. Stálý
monitoring na ukrajinsko-ruské hranici a kontrola ze strany OBSE, prostřednictvím bezpečnostní zony
v pohraničí Ukrajiny a Ruské federace. 5. Okamžitě mají být propuštění všichni zajatci a nezákonně
zatčené osoby. 6. Zákon o nepřípustnosti stihání a trestání osob, které se angažovaly v událostech
kolem oblastí Doněcka a Luhaňska. 7. Pokračovat v inkluzivním národnostním dialogu. 8. Je nutné
přijmout opatření ke zlepšení humanitární situace na Donbase. 9. Na základě ukrajinského zákona " O

dočasném pořádku místních samospráv ve vyvolených oblastech Doněcka a Luhaňska (Zákon o
zvláštním statusu) mají být provedeny komunální volby. 1O. Všechny nezákonné vojenské formace,
vojenská technika, jakož i vojáci a bojovníci musí být z Ukrajiny staženy. 11.Je třeba vypracovat
program hospodářské obnovy Donbasu a obnovení jeho životaschopnosti. 12. Všem osobám účastníkům konzultací, je zaručena bezpečnost.
Jaké šance a jaké možnosti pro trvalý mír na Ukrajině tento "Minský dokument" otevřel ! 17. února
2O15 byla tato dohoda odsouhlasena Bezpečnostní radou OSN jako dokument č. 22O2 a prohlášena
za závaznou. Ale už v lednu 2O15 se opět rozhořely boje. Podle logiky USA a jeho vazalů samotné
Rusko a jeho prezident zabránili jeho realizaci. Přirozeně je to nestydatá lež. Neboť Putin v průběhu
více nežli osmi let oba členy kontaktní skupiny (Francie a Německo) stále žádal a prosil aby donutily
Ukrajinu - jak předpokládá Minská dohoda- zahájit rozhovory mezi představiteli Doněcké a Luhaňské
lidové republiky. Jak dneska víme, nikdy tak neučinili. Naopak. USA a všechny země NATO
vyzbrojovaly Ukrajinu a v šílené víře posilovaly jejich úmysl problém Luhaňska a Doněcka vyřešit
jejich totálním zničením a genocidou.
K rozpoutání krvavé bratrovražedné války mezi oběma zeměmi dostávala Ukrajina, jak dnes víme, už
od roku 1991 hodně peněz. Mnoho, velmi mnoho miliard amerických dolarů je investováno pro
naplnění cílů americké administrativy. Nikoliv do hospodářské výstavby a sociálního rozvoje
"demokratické" Ukrajiny. Ne, nikdy. Nýbrž do rozmachu bezpříkladného nacismu, do bezpříkladné
rusofobie a silné, úderné fašistické armády, která má za cíl zničit Rusko. Armáda s 25O OOO muži ve
zbrani se sotva představitelným zbrojním potenciálem byla na tehdejší hranici Doněcka a Luhaňska
cvičena americkými, německými a britskými specialisty. Přesný termín začátku totálního zničení
Doněcka a Luhaňska s jejich 3O OOO lidovou armádou byl stanoven. Byl to 28 únor 2O22. Přísně
tajné direktivy velitelů ukrajinské armády se však dostaly na internet. Proč se to nedostalo do
Německa, vážený pane Gysi. No protože pak by se celá ta konstrukce lživé propagandy amerických a
německých médií zřítila. Pokud by Rusko nezahájilo svoji "speciální vojenskou operaci" 24.února, pak
by se na základě strategie Adolfa Hitlera proměnila nejenom luhaňská a doněcká oblast, ale i Krym ve
spálenou zemi.Nyní se mohou ti "praví Němci" opět nadechnout. Neboť po devadesáti letech mají
opět jednoho nepřítele ! Od roku 1933 do roku 1945 to byl žid. V roce 2O22 je to , dle vyjádření "
naší" vlády a "svobodných médií" definitivně Rus.Přesněji řečeno byl vždycky od roku 1933 až 1945.
Neboť "naši" nacisté se už tehdy velmi snažili ( viz procesy s válečnými zločinci v Norimberku od
listopadu 1945 do října 1946),když zamordovali 2O milionů Rusů a 6 milionů židů. Jednoduše tak ! Tak
to přišlo ! Nyní je to úplně jinak ! Dějiny pro naše děti a pro jejich děti jsou nově interpretovány.
Jenom Rus má vinu na veškerém zlu na světě. Genocida na Ukrajině. jednoduše k smíchu ...!, řekl
nedávno nový německý kancléř. Není to snad bezpříkladný skandál, pane Dr. Gysi ?
Žijeme v demokratickém právním státě, ve kterém bylo odstraněno vykořisťování člověka člověkem,
ve kterém má každý občan stejná práva povinnosti, ve kterém každý člověk pracuje pro dobro všech
občanů a ve kterém levice bojuje za dobré vedení podniků, ve kterém jsou pravda a svobodné
vyjadřování názorů plně garantovány vládou a tiskovými orgány, ve kterém patří svoboda a
spravedlnost k nejvyšším vymoženostem, ve kterém jsou krize a války nemožné.. Věříte tomu
skutečně, pane Gysi ?
Ale pro všechno negativní na tomto světě potřebuje "panská rasa" vždycky nějakého viníka ! Tak to
bylo v otrokářství, za feudalismu, kolonialismu, tak to bylo za kapitalismu, tak to bylo za fašismu a

nyní .. v globálním kapitalismu také. Náš genetický kod je tak naprogramován, že činíme a myslíme
tak, jak od nás požadují ti nahoře. Obrazně viděno (viz "Poddaný" od Heinricha Manna z roku 1914)
běží německý zblblý lid bezmyšlenkovitě za zlatým kočárem Oč hloupější je vrchnost o to rychleji jede
kočár a o to rychleji za ním běží pomateý lid se sklopenými hlavami Je beznadějné, aby lidé v tom
fofru vnímali kolem sebe realitu a pravdu. Nechtějme to ani od LINKE. My jsme a zůstaneme těmi
nejhloupějšími poddanými na světě.
Vinou USA a jeho vazalů v Evropě a ukrajinských nacistů umírají na Ukrajině nevinní lidé- Rusové a
Ukrajinci ! !Chytré hlavy" v Německu spočítaly, že kolik lodí zkapalněného plynu bude potřeba na
transport z USA náhradou za dodávky plynu z teroristicky zničených ruských plynovodů Nord Stream
1 a 2. Jsou státy NATO s USA na prvním místě? Kde je naše solidarita a spravedlnost, kde je naše
spoluúčast s ruskými občany, kteří dle "našich" plánů mají být zničeni ? Proč nepláčeme při
vzpomínce na skutečné oběti nelidské a zločinné politiky USA ? Ve které fázi nacismu se dnes
nacházíme, pane Gysi ? V rusku mají lidé zdravý cit pro spravedlnost. Neboť rusky- to není žádná
národnost, Rusky je duševní základ 194 národnosstí, vztah k okolnímu světu a skutečnému životu,
vztah k povinnosti k čestnosti a obyčejných lidí navzájem. Je to připravenost obětovat se za vlast
Rusko a sloužit této veliké zemi.
Víte pane Dr. Gysi proč jsou Rusové jiní nežli Němci ? Proč jsou považováni občany západního světa
za blázny ? Je to snad jejich nebojácnost nebo zdánlivá lhostejnost k vlastnímu životu ? Ne , nikoliv.
Nebo snad existuje nějaký národ, který žije tak uvolněně, slaví, raduje se a je bezpříkladně srdečný.
Na své svátky a oslavy vydávají poslední kopějku. Není to lakota jako u nás Němců. Oni skutečně žijí
tak, jakoby každý den byl pro ně ten poslední. Všechny jejich písně jsou prodchnuty láskou a životem.
Určitě se mnou budete souhlasit pane Gysi, že v naší skutečné vlasti- NDR jsme se pokoušeli jejich
kulturu napodobit.
Ti, kteří stále počítají s napadením Ruska se domnívají, že Rusové je budou vítat chlebem a květinami
klečíc na zemi. budou velmi zklamáni a překvapeni. Naskytne se jim obraz, se kterým nepočítají. Na
odpor se jim postaví nejenom Rusové , ale i jejich bratři jiných národností. To však jako bývalý občan
NDR, perfektně ovládající ruštinu víte sám.
V mnoha detailech se na Ukrajině 2O14 opakuje jugoslávský scénář, ovšem v širším měřítku. Už tehdy
podporovala vláda "sjednoceného Německa" Ustašovce v Chorvatsku, USA muslimské radikály v
Bosně Západ od samého začátku přehlížel zločinnou činnost nacistických organizací na Ukrajině ve
svůj prospěch. To není nic nového . Dobře si pamatujeme. že v USA a V.Britanii v letech 192O- 3O
bylo mnoho politiků, podnikatelů a aristokratů, kteří vyjadřovali nadšení nad politikou A.Hitlera a
Musoliniho.
Přemýšlejte o tom, pane dr. Gysi, prosím velmi důkladně. Nikdo není nucen tyto řádky číst. Nepíši pro
ty, kteří jsou zaslepeni nenávistí vůči Rusku nebo NDR. Rusofobie a NDR fobie vzájemně souvisí jako
pár bot. Život Vás bezpochybně brzy sám poučí. Píši pro naše děti a jejich děti, pro ty, kteří Rusko
respektují a milují.
Příjde čas, kdy Rusko bude opět naším přítelem, partnerem a spojencem.
Venceremos ! My pobědim ! Wir werden siegen !
Dr. Wolfgang Schacht

