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Konec válečného běsnění. Hlavní představitelé Západu už
mají války dost, a umetají cestičku k Putinovu vítězství!
V pátek 3. června US prezident Joe Biden nevyloučil, že Ukrajina bude muset
Rusku postoupit území výměnou za mír! Za obdobné situace (2014), jeho
předchůdce Obama stejné řešení výslovně odmítnul a dokonce svého úřadu na
tom trval! (Neuznání Krymu a Rebelů) Zdánlivě nepatrný rozdíl v postojích
obou US - Prezidentů - členů Demokratické strany USA - je nejen dalším
střípkem do skládanky konečného výsledku války o Ukrajinu, který naznačuje
blížící se neodvratné ruské vítězství; ale je hlavně výrazem krachu sankcí.
Důsledkem vzrůstající obliby Ruska a Číny v Africe, Asii i Jižní Americe.
Důsledkem zdražování, hospodářské krize, i jasné ruské vojenské převahy nad
Ukrajinou, a počínajícího rozpadu ukrajinských ozbrojených sil. Všichni politici
si už, až na fanatiky odmítající realitu, uvědomují, že s každým dalším dnem
války bude ruské vítězství jenom větší, a Rusko jenom získá více ukrajinského
území.
Krom Bidena, začali v posledních dnech ruskému vítězství umetat cestičku i další
významní světoví politici:
Italský ministr zahraničí Luigi di Maio se v sobotu 4. června vyjádřil jasně: Světová
válka o chléb již probíhá a my ji musíme zastavit. Jinak riskujeme politickou
nestabilitu v Africe, šíření teroristických organizací, státní převraty..... Musí co
nejdříve dosáhnout mírové dohody, včetně dohody o pšenici.... Matteo Salvini,
předseda vládní strany, 4. června řekl: Jsme ve čtvrtém měsíci války. A když nám
někdo říká, že se musíme vrátit znovu do období studené války, k Berlínské zdi, a
dívat se zase na druhou polovinu světa s opovržením. Tak ne. Já jsem otcem dvou
dětí, a nechci, aby žily dalších třicet let v nejistotě nové studené války a v
nepřátelství. Proto budu mluvit s kýmkoli, aby se uzavřel mír... Nejdále šel v kritice

současných pro-ukrajinských politiků bývalý italský premiér Silvio Berlusconi. Ten
1. června zveřejnil, že jeho někdejší snahy o sblížení Ruska a Evropy byly zmařeny
některými západními zeměmi; a že v důsledku této politiky boření všech mostů mezi
Západem a Ruskem je nyní 25% obyvatel světa (Západ) izolováno od 75% obyvatel
světa, kteří žijí v neliberálních demokraciích, a odmítají se Západu a jeho
tvrdohlavým politikům podřídit. Protože bylo zmařeno sblížení Evropy a Ruska, je
nyní Západ izolován, a všichni - Čína, Indie, Latinská Amerika, Afrika, Asie a
dokonce člen NATO Turecko, nejsou na straně Západu, ale na straně Ruska!
Nejsem císař Vilém, a nepřivedu jako on Německo do světové války, řekl na
uzavřeném jednání v Německu před pár dny německý kancléř Olaf Scholz, aby
zdůvodnil německou neochotu dodávat Ukrajině zbraně. Tlak německých
válkychtivých médií sice přitlačil kancléře ke slibu dodávky 10 nejmodernějších
protiletadlových systémů IRIS T-SLM. Leč systém bude Ukrajině k ničemu. Vycvičit
ukrajinské operátory systému potrvá měsíce. Tím spíš, že Bundeswehr nemá systém
ještě ani ve vlastní výzbroji, a nemá tak ani vlastní vycvičené operátory schopné
ukrajinské učit, jak se systémem zacházet. Systém IRIS má dosah pouhých 25 km!
Stane se tak snadnou obětí ruských střel Kh-58UShKE ve verzi (TP), která je
primárně určena na ničení protiletadlových (IR) komplexů typu IRIS-T-SLM. Ruské
střely Kh-58UShKE, jsou odpalovány z letadel po několika střelách současně, mají
dolet 240 km, a na cíl se řítí hypersonickou rychlostí 4M. Útočná hlavice nese
maximálně 650 kg výbušniny a střepin, a cílový prostor o poloměru 20 m zasáhne s
80% pravděpodobností při odpalu na největší možnou vzdálenost. Cíl je zničen
kombinací účinku výbuchu a střepin. Tyto ruské střely už zničily většinu z původních
100 kusů nejdůležitějších ukrajinských protiletadlových komplexů S-300 s
efektivním palebným dosahem 200 km a rychlostí střely 2M. IRIS-T proti nim bude
naprosto bezmocný. Podle řady německých politiků si kancléř Scholz vyloženě
nepřeje ukrajinské vítězství, a dělá vše proto, aby válka skončila vítězstvím Ruska.
Emmanuel Macron si před pár hodinami (4.6) vysloužil hněv ukrajinských
vládnoucích nacionalistů, po té co parafrázoval Henriho Kissingera, a řekl v jeho
duchu, že Rusko už nesmí být dál Západem ponižováno, protože stejně nakonec
nezbývá, než se Ruskem nakonec nějak mírově dohodnout.

(Foto z Ruských dronů - takhle si Rusové prohlížejí zákopy, a když v nich
najdou schované Ukrajince, tak si nedají pokoj, dokud je děly a raketami
nevystřílí - video z dronu najdete zde.)
Podle západních novinářů, kteří v posledních dnech navštívili ukrajinské
bojiště, Ukrajina nemá šanci a je drcena obrovskou, metodickou a
nepospíchající ruskou palebnou převahou. Pár amerických a evropských
raket, houfnic a tanků, většina zastaralé konstrukce, nemá žádnou šanci
situaci na bojišti změnit. V posledních 14 dnech se Ukrajinci pokusili o
protiofenzívy - Severně od Charkova - a po prvních úspěších byli odraženi, a
postupně jsou zase tisknuti zpět do města - a Severně od Chersonu - stejný
průběh bitvy jako u Charkova. Co mají obě ukrajinské pokusy společné, jsou
zdrcující ztráty způsobené ruským dělostřelectvem. Obdobně se včera
Ukrajinci pokusili o protiútok v Severodoněcku. Tento útok osobně nařídila
nová politická komisařka prezidenta Zelenského Mariana Bezuhlá, která se
osobně vypravila na bojiště, aby tam boji vyčerpané ukrajinské vojáky
donutila provádět tzv. Banzai útoky. Celý Banzai-útok v Severodoněcku byl
naprostý vojenský nesmysl. Odehrával se na nejvýchodnějším cípu bojiště,
za situace, kdy celé útočící skupině hrozí obklíčení v hlubokém týlu. Útok, na
který byli na bojiště dopraveni cizozemští žoldnéři, Rusy sice evidentně
zaskočil, a elitní Ukrajinské jednotky díky své početní převaze dobyly několik
ulic, možná jednu celou čtvrť Severodoněcka, kterou minulý týden ztratily.
Leč za cenu obrovských ztrát svých nejlépe vycvičených jednotek. Samotní
Rusové útok hodnotili, jako naprosté vojenské šílenství a zbytečné plýtvání
životů vojáků. A všichni se shodli, že Kyjev už ztrácí půdu pod nohama, když
vysílá komisařky, aby velely jeho nejlepším jednotkám, a nařizovaly jim

sebevražedné Banzai-útoky.
Plukovník Markuse Reisner, vedoucí střediska strategických studií Vojenské
Akademie Marie Terezie, označil včera vojenskou situaci ukrajinské armády za
bezvýchodnou, a potvrdil, že značná část ukrajinské bojové skupiny Donbas už padla
do ruského obklíčení, protože je-li vzdálenost mezi jižními a severními ruskými
kleštěmi už jen 20 km, tak to znamená v moderním vojenství, že Rusové už
kontrolují všechny komunikační linie obklíčené ukrajinské skupiny, a sami rozhodují,
kdo po nich může projet, a kdo bude na této cestě zničen. Podle Reisnera mají
Rusové naprostou vojenskou převahu a využívají ji k tzv. bezkontaktnímu ničení
ukrajinských jednotek. Tato taktika umožňuje Rusům vyhnout se vlastním ztrátám na
životech, a naopak uštědřit obrovské ztráty Ukrajincům. Reisner předpokládá, že
Rusové brzy dokončí obklíčení Donbasu, a po kapitulaci obklíčených Ukrajinců
zaútočí na Oděsu. Podle Reisnera žádné dodávky zbraní už Ukrajince od porážky
nezachrání, pouze boje prodlouží. Reisner si mohl dovolit pro německá média hovořit
otevřeně, protože Rakousko není členem NATO, a jeho důstojníci nemusí místo
střízlivých analýz recitovat maoistická politická hesla.
Nepříjemná událost nyní čeká západní politiky, jak oznámila rebelská prokurátorka,
bude požadovat pro všechny zajaté ukrajinské cizozemské žoldnéře trest smrti!
Obdobný tribunál a obdobné požadavky na tresty čekají zajaté Azovce. Samotní
Rebelové se chlubí, že už polapili přes 8000 ukrajinských zajatců! Včera provedli
Ukrajinci mnohačetný raketový úder proti Doněcku a zasáhli řadu civilních cílů.
Jestli byl úder odvetou za 100 dní války a ostřelování ukrajinských měst Rusy
zejména v prvních dnech války, a nebo posledním úderem na metropoli Rebelů
Doněck, protože už budou brzy vytlačeni mimo dostřel na město, je stejně
irelevantní, jako rebelská teorie útoku - že útoky měli pozabíjet rebelské prokurátory,
kteří chystají v Doněcku soudy, a zajaté příslušníky AZOVA a žoldnéře, aby se
nedostali před soud a před novinářské kamery. Protože útoky rozzuřili obyvatele
zasaženého města, které je už od roku 2014 cílem soustavného ostřelování ze strany
Ukrajinců. Jak řekl slavný velitel britského bombardovacího letectva, které po nocích
pustošilo nacistická města, Sir Arthur Bombarďák Harris: Nacisté zahájili válku s
pošetilým nápadem, že budou všechny bombardovat, a nikdo nebude bombardovat je.
Nemilosrdnou bombardovací válku nakonec vyhrál Harris, a ne Göring. Harris vyhrál
protože měl mnohem víc letadel. Pro současnou válku na Ukrajině platí to samé
pravidlo - vyhraje ten, kdo má podstatně více dalekonosných zbraní - letadel, raket,
raketometů, děl a dronů, a munice. Západní pomoc není dostatečná, na aby situaci na
bojišti změnila.

(Další foto z ruského dronu - jediné, co Ukrajinský voják může, je očima
koukat do kamery dronu, a čekat, jestli přiletí ruský granát. Ukrajinští vojáci
jsou zcela určitě stateční a odolní, protože tento způsob boje s Rusy vydržet
je obtížné.)
Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat!
Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout,
koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně
ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které
osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články
čtete.Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010,
IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby
prosím označte slovem DAR. Děkujeme!Všechny překlady jsou volné a v
kontextu.

