„Pravý sektor a Euromajdan“
- část 1
(české titulky k ruskému dokumentu 2014)
www.youtube.com/watch?v=HrpnqomNZzs

VOGNEBRODA.NET
uvádí
Pravý sektor z Euromaidanu
část 1
Pravý sektor prokázal svou oddanost ideálům svobody. Teď je na čase ukázat kořeny jeho
vedení.
Dmitry Jaroš, čelní představitel Pravého sektoru.
Jaká je skutečná tvář takového vedení?
V důsledku ozbrojeného státního převratu v únoru 2014 se na Ukrajině dostala k moci
neonacistická teroristická skupina, vedená skupinou sadistů a válečných kriminálníků.
Sdružení Pravého sektoru, nechvalně známého zabíjením civilistů a strážců zákona se
objevilo ke konci listopadu 2013 jako sdružení ultranacionalistické ukrajinské organizace vzniklé
nacionalistickým boomem 90. let.
Dle slov Andreje Tarasienka, koordinátora Pravého sektoru a hlavy ultraradikální organizace
"Tryzub" Štěpána Bandery se skládá z:
Už zmiňovaného "Tryzubu", dobře známá ultrapravicová UNA- UNSO, Patriotů Ukrajiny a
"Bíleho Kladiva", oddílu autonomních nacionalistů čítající několik band skinheadů.
Iniciátorem a koordinátorem Pravého sektoru byl Tryzub Štěpána Bandery, v čele s hlavou
Dmitry Jarošem, který se ujal vedení nové radikální koalice.
Zejména Tryzub po celou dobu prostestů na Euromaidanu vystupoval v zájmech Pravého
sektoru na veřejném prostranství.
Tryzub Štěpána Bandery
Tryzub přejal ideologii ukrajinského nacismu interpretovanou masovým vrahem Štěpánem
Banderou.
− Sláva Ukrajině.
− Hrdinům sláva.
Organizace ukrajinských nacionalistů Štěpána Bandery – OUN a její vojenské křídlo Ukrajinská povstalecká armáda – UPA, se staly v letech 1920 - 1940 nejsilnějšími působícími
jednotkami radikálního nacionalistického podsvětí na západní Ukrajině.
Osobami stojícími za masovými vraždami byli členové UPA, které v roce 1943 vedl blízký
přítel Bandery, Roman Šuchevyč.
Už na začátku formace OUN v roce 1929 jejími kurátory a sponzory byli němečtí politici,
rozvědka a elity z finančních kruhů, které tehdy připravovali Hitlerův vzestup k moci. V 30. letech
na předměstí Berlína - Wilhelmsdorfu byla postavena zařízení, kde byli trénováni propagandisté a
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diverzanti z OUN.
Na napadení SSSR byly zformovány elitní bataliony OUN - Nightingale a Roland,
vystupovali jako zvláštní ukrajinské, nadnárodní útvary, známé jako SS.
Z písemného prohlášení jednoho z hlavních představitelů německé vojenské rozvědky Erwina
Stolze z Norimberského tribunálu:
<Já osobně jsem přikázal vůdcům ukrajinských nacionalistů, německým agentům – Melnik,
přezdívka Consul 1 a Banderovi, organizovat po německém napadení SSSR podvratné činnosti na
Ukrajině.
30. července 1941, karatelé špionážního batalionu Nightingale, vedeným Romanem
Šuchevyčem, společně s německými vojsky vstoupili do Lvova a provedli masový židovský
pogrom.
Nezabíjeli jenom židy. Bili je a všemožně ponižovali. Ženy vodili nahé po ulicích. Lidé byli
nuceni chodit po kolenou se zdviženými rukami a olizovat jazykem zem na ulicích, nosit odpadky v
ústech, čistit ulice holými rukami. Pogromů se aktivně účastnili ukrajinští policisté s žluto-modrými
páskami na levé ruce.
Jaroslav Stecko - hlava ukrajinských kolaborantů, zástupce Bandery přímo účastnící se
Lvovské čistky:
<Moskva a židé jsou největšími nepřáteli Ukrajiny a rozšiřují destruktivní myšlenky
mezinárodního bolševismu. Více považuji za úhlavního nepřítele Moskvu, než židy, kteří Ukrajinu
okupují. Nicméně židé hrají velkou, nespornou roli v podpoře moskevských zájmů. Proto zastávám
pozici, že židé musí být vyhlazeni a na Ukrajině zavedena německá metoda vyhlazování židů,
jakákoliv asimilace židů je vyloučená.>
Za sedm dní krvavých orgií OUN-ovci zlikvidovali dle odhadů 5 - 7 tisíc sovětských aktivistů
a občanů polské a židovské národnosti. Vše bylo provedeno v plném souladu s banderovským
učením.
Naše země musí být strašná našim protivníkům, zastrašující pro naše nepřátelé a zrádce.
Od 29. 09. 1941 bylo za 5 dnů během "Babího Jara" popraveno až 35 000 lidí, především
židů. Popravy pokračovaly v dalších dnech, až do osvobození hlavního města Ukrajiny v listopadu
1943. Každé úterý a pátek byli lidé přiváženi na náklaďácích ke stržím a popravování. Popravováni
byli židé, cikáni, Karaimové, sovětští váleční zajatci různých národností a náboženství.
OUN musí postupovat tak, aby všichni, kteří uznávají Sovětský svaz, byli vyhlazeni.
Nezastrašováni, ale eliminováni.
<Není třeba se bát, že nás lidi budou proklínat za krutosti. Pokud ze 40 milionové ukrajinské
populace zůstane polovina, není na tom nic hrozného> - Roman Šuchevyč, z příručky UPA.
Odhaduje se, že v letech 1941 - 1943 bylo během "Babího léta" zabito 70 000 - 200 000 lidí.
Z řad 1500 masových vrahů bylo 1200 příslušníků OUN a pouze 300 Němců. 22. března 1943
ukrajinští policisté ze 118. praporu SS pod vlivem banderovské nacionalistické ideologie upálili
zaživa 149 obyvatel Běloruské vesnice Katyně. V roce 1943 UPA provedla masovou etnickou čistku
polských obyvatel Volyně.
<S dosaženými úspěchy s bolševiky si musíme pospíšit s likvidací Poláků, do jejich úplného
vymícení. Vesnice s čistě polským obyvatelstvem vypálit. Z vesnic smíšených národností, zabíjet
pouze Poláky. S židy nakládat stejně jako s Poláky a cikány. Likvidovat bez výčitek svědomí a
nikoho nelitovat.> - Roman Šuchevyč, z příručky UPA.
Oběti stříleli, rozsekávali, rozřezávali pilami, vydloubávali jim oči, zatloukali hřebíky do
hlavy, vyrvávali jim žíly od břicha až po nohy. Zakopávali do země až po týl, stínali hlavy kosou,
probodávali děti tyčemi. Rozřezali těhotnou ženu a do jejího břicha nasypali střepy.
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Během Volyňského masakru se stalo oběťmi banderovců přibližně 60 000 Poláků.
Po válce OUN pohlaváři Bandera a Stecko emigrovali na západ a založili s politickou elitou a
západními výzvědnými službami vysoce vlivné antisovětské a antiruské lobby. V Mnichově vznikla
za podpory USA mezinárodní síť výzvědných služeb, jejíž hlavním cílem byl rozpad SSSR.
Svědkové detailně vypovídali, jak Bandera spolu s britskou rozvědkou "Secret Intelligence
Service", trénoval v Mnichově agenty, diverzanty a teroristy pro budoucí infiltraci do SSSR.
Hlavní štáb Stecka byl taktéž v Mnichově.
V roce 2005 Roman Zvarič - někdejší občan USA jmenován Juščenkem ministrem
spravedlnosti Ukrajiny, řekl BBC:
<Pracoval jsem v Mnichově, v kanceláři na Zeppengstrasse 67, jako osobní asistent hlavy
OUN Jaroslava Stecka. Odpovídal jsem za mezinárodní správu.>
Ta správa byla tehdy tajná... Byli to lidé pracující s podsvětím.
Na jaře roku 1946 v Mnichově byl ze Steckovi iniciativy vytvořen "Antibolševický blok
národů" – ABN, složený z bývalých nacistických kolaborantů.
V roce 1967 ABN zaujímalo hlavní roli ve vytvoření "Světové antikomunistické ligy" –
WACL, sbírajících do svých řad antikomunisty, neonacisty a teroristy z celého světa.
Po Steckově smrti v roce 1986 se hlavou OUN a prezidentkou ABN stala jeho žena Jaroslava Stecko.
V roce 1958 ukrajinský nacionalista Lev Dobriansky založil v USA "Národní výbor
porobených národů". Jeho členkou se stala ukrajinská nacionalistka Katerina Čumačenko, budoucí
žena ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka.
V roce 1959 byl Dobrianským v USA navrhnut zákon o porobených zemí. Také známý jako
"Zákon o rozčlenění Ruska", který je dodnes platný a přikazuje SSSR nebo Rusko osvobodit, tzn.
udělit suverenitu oblastem Ruské federace, jako jsou Kozácko, Idel-Ural atd.
20. září 1983 Evropský parlament uspořádal konferenci "Světové antikomunistické ligy". Z
Německa na ni byl vyslán bývalý člen Abwehru pověřený komunikací s Ukrajinskými SS divizemi.
Zakladatel batalionu Nightingale - Theodor Oberlander, za USA jeden ze spoluzakladatelů CIA John Singlaub, za "Antibolševický bloku národů" Jaroslav a Jaroslava Stecko a Katerina
Čumačenko.
Bojovníci OUN a UPA, kteří vedli partyzánskou válku proti Sovětskému svazu do konce 40.
let, se po propuštění z vězení a táborů vrátili zpátky na Ukrajinu a realizovali pod převlekem
skromných veteránů, kněžích, učitelů, předsedů JZD skrytou, efektivní, radikální, antisovětskou a
antiruskou nacionalistickou propagandu.
Nabourali se na západě Ukrajiny do systému vzdělávání, církve a začali exportovat
nacionalistické, vzdělané kádry do střední a východní oblasti republiky. Zároveň se infiltrovali do
vládních stran, akademických a kulturních kruhů.
Takže v momentu rozpadu SSSR se vytvořil elitní a sociální základ budoucí Ukrajinské
nezávislosti s její specifickou antimoskevskou rétorikou.
Po návratu v roce 1991 z Mnichova do Ukrajiny, žena banderovského řezníka Jaroslava
Stecka, obdržela pas čestné občanky. Začala přetvářet OUN do politické struktury způsobilé účasti
ve volbách.
18. října 1992 byla zaregistrovaná strana "Kongres Ukrajinských Nacionalistů". V roce 1993
založený Tryzub Štěpána Bandery, se stal ozbrojeným křídlem Kongresu. V roce 1999 se Tryzub
stal samostatnou organizací vedenou samozvaným plukovníkem - Dmitry Jarošem.
Kromě svých symbolů - kříže, meče a trojzubce v kruhu, Tryzubovci převzali kontrolu nad
novinami "Banderivets" (Banderovští bojovníci)
Takto charakterizuje Tryzub Dmitry Jaroš:
<Tryzub je úzce specializovaná organizace vojenského uspořádání. Máme tři konkrétní cíle:
Propaganda ukrajinského nacionalismu v interpretaci Štěpána Bandery. Vychovávání
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ukrajinské mládeže v patriotickém duchu a národní obrana, což znamená ochrana cti a důstojnosti
ukrajinského národa ve všech ohledech, všemi dostupnými metodami a prostředky.>
Oděsa, 2. květen 2014:
2. května 2014 uspořádali vrazi z Pravého sektoru masakr oděských občanů. Ten den zemřelo
více, než 100 lidí v důsledku upálení, udušení a střelných ran.
− Sláva Ukrajině! Hrdinům sláva!
− Sláva národu! Smrt nepřátelům!
− Sláva národu! Smrt nepřátelům!
− Ukrajina nade vše!
− Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina!...
Nechte nás pracovat nebo pracujte sami. [Jeden ze strůjců masakru v Oděse k policistům.]
− Sláva Ukrajině!
− Hrdinům sláva!...
− Ukrajina vpřed!
− Sláva Ukrajině!
− Hrdinům sláva!
Historie se opakuje. Živeni západem, nacističtí psi odvádějí svojí špinavou práci. Kdo se
stane hlavní antinacistickou silou 21. století?
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