„Matky ze západní Ukrajiny chtějí své muže zpět“
(české titulky k dokumentu z Ukrajiny
z júla 2014)
www.youtube.com/watch?v=RAyjtHeyM-w

Novinář: Jejich synům je mezi 19ti a 22ti lety. Už 3 dny nemají vodu, jídlo, nic.
<Nejdřív mi volal:"Mami, čekáme tu na smrt, není tu čím střílet." Požaduji, aby se můj
syn okamžitě vrítil domů! Pokud ne, půjdu pro něj sama.>
<Já jsem Ruska, můj manžel je Ukrajinec a můj syn bojuje za Ukrajinu. Chrání mě a
moje děti. Ptali jsme se ho, co chce od nás poslat. Řekl: "Pošlete mi chleba, už si nepamatuju,
jak chutná.">
Novinář: Jejich synové přežili desítky přestřelek. Poslední nedaleko Zelenopillya,
Luhanská oblast.
<Velitelé na základně řekli, že naše děti nejsou nic víc, než potrava pro děla. Teď tam
naše děti umírají pro nic za nic.>
Novinář: Byli odvedeni v květnu.. Jeli na východ bez uniforem a neprůstřelných vest.
Řekli: Kdo odmítne narukovat, půjde na 8 let do vězení.
Novinář: Neviděli svoje děti už 3 měsíce. Aby ukončily tuto hrůzu, tak matky
odvedenců z 24. brigády uspořádali tuto demonstraci. Požadují, aby byli vojáci z východu
odvoláni. Šly na odvodový úřad.
<Tak alespoň vyjděte ven a mluvte s lidma. Proč mluvíte skrz okno?>
Novinář: První náměstek komisaře vyšel k lidem.
<Měli tam být 35 dní, už tam jsou 2 měsíce. Máte lidi na výměnu? Na papírech je jen
600 lidí. A my máme 3 batalióny každý po 900 lidech.>
Novinář: Ale na všechny tyhle odpovědi, je jen jedna odpověď: Musíte se zeptat vyšší
šarže.
A tady je vedoucí,ale komisař říká: <Moment. Všechny žádosti musí být předány
plukovníku Paranyovi z Tiskového centra Velitelství západních operací.>
<Já vás žádám, už tam naše muže nikdy neposílejte.>
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<Ještě moment. Už jsem dnes řekl: Já, jako vojenský komisař, vám garantuju jen jednu
věc: Netuším, co se stane zítra. Nevím, jaká bude zítra situace. Nemlžu říci, že ode dneška už
nikoho neodvedeme.>
Novinář: Ženy panikaří a pláčou.
Vědí od svých synů, že jsou v zóně Anti-teroristické operace. Ale nejsou na seznamu
vojáků.
Ženy mají informaci, že podle dokumentů jsou jejich muži považováni za
dobrovolníky a ne za odvedené.
Bez požadovaných odpovědí šly matky a manželky z odvodové kanceláře na vojenskou
základnu. A zde je to stejné.
Lidé ani nemůžou dostat seznam zabitých u Zelenopillye. A je jich alespoň 5, uvažují
ženy.
Jen tahle žena má štěstí. Viděla svého bratra, který ještě nebyl poslán pryč.
Ponechány bez odpovědi od místních velitelů jedou večer autobusem do Kyjeva...

To ask the President for troop rotation.
Kristina Shevchenko, Roman Milenkiy - Lviv Main News.
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