Teroristické akcie „pokojných“ demonštrantov
(slovenské titulky k nemeckému dokumentu
<Terroristische Aktionen „friedlicher“ Demonstranten>
alternatívneho média „NEWS 23 Freie Medien“ www.n23.tv z roku 2014)
http://www.youtube.com/watch?v=08yJLpasdnw
Prišiel čas odhaliť klamstvá masových médií a dostať ich do povedomia podvedených
národov. A klamstvá masových médií sú závažné.
Jednostranné spravodajstvo médií hlavného prúdu o demonštrantoch na Ukrajine opäť
vyvolalo množstvo príspevkov a volaní o pomoc na portáli klagemauer.tv.
Na úvod prehľad udalostí:
Palcové titulky médií ako „Svet sa nesmie prizerať, ako diktátor zabíja svoj národ“, ako písal
bild.de 20.2.2014 alebo „Hľadá sa Janukovič pre masovú vraždu“ (blick.ch 24.2.2014) prezentujú
Janukoviča ako diktátora a masového vraha. A vštepujú to do povedomia západných národov.
Boli sme priamo na mieste diania a ukážeme vám opačný pohľad mediálnej propagandy
zábermi naživo z Ukrajiny.
Zatiaľ čo bezpečnostné zložky majú jedinú úlohu, zabezpečiť stanovené zóny pred
demonštrantami, demonštranti na nich celé dni vyvíjajú násilie a masakrujú ich.
Demonštranti propagovaní ako pokojní bez prestania mlátia bezpečnostné zložky palicami,
hádžu na nich dlažobné kocky a tyče, striekajú im do tváre paprikové spreje a všetky možné
chemikálie.
Takzvaní pokojní demonštranti hádžu na nich dlažobné kocky a všetko, čo im príde do rúk.
Vrhajú na nich zápalné fľaše a zápalné nálože všetkých druhov. Zasiahnutí príslušníci
bezpečnostných jednotiek pri týchto útokoch horia.
Napriek tomu si tieto bezpečnostné jednotky zachovávajú neuveriteľnú trpezlivosť a
defenzívny postoj. Očividne v súlade s tým, čo im prikázala vláda.
Napriek tomu bulvárny novinár Paul Ronzheimer v Bilde dňa 20.2.2014 píše: „Nastalo to,
pred čím Vitalij Kličko všetkých ustavične varoval. Krvavý kúpeľ, nariadený ukrajinským
prezidentom!“
Nasledujúci filmový záznam dokazuje, že to je čistá mediálna lož. Tieto obrázky dosvedčujú
aj to, aký obsah mali príkazy, ktorými sa bezpečnostné sily riadili.
Všimnite si tento okamih, kedy sa jeden policajt snaží teroristického demonštranta iba chytiť
za ruku. Ihneď ho jeho policajný kolega chytí za ruku a ťahá ho späť do obrannej línie
vytvorenej bezpečnostnými zložkami. Jednoznačný dôkaz toho, aké príkazy im dal Janukovič.
Ako to dokazujú aj ďalšie živé záznamy, spôsobili teroristickí demonštranti viacdenný krvavý
kúpeľ, pričom bezpečnostné sily znášali útoky priam s božskou trpezlivosťou a vytrvalosťou.
Po mnohých pokusoch sa tu teroristom podarilo vytrhnúť jedného policajta z uzavretej línie.
Strhli z neho uniformu a ochranný výstroj a mlátia ho. Čo také zlé spravil tento policajt a jeho
kolegovia, aby ho demonštranti takto zmasakrovali? Nie je azda tento ubitý policajt synom
nejakej matky či dokonca otcom detí? Človekom, ktorý si ako každý iný zarába na živobytie
prácou?
Média však nerušene klamú ďalej. A to organizovane.
Spiegel Online uviedol, že USA sú pohoršené z rozhodnutia ukrajinskej vlády zasiahnuť
špeciálnymi jednotkami, buldozérmi a obuškami proti pokojným demonštrantom.
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Nasledujúce zábery však usvedčujú Spiegel Online z nehanebného ohovárania.
Veď posúďte sami, kto koho vytláča buldozérmi. Zatiaľ čo špeciálne jednotky dôsledne bránia
vládnu zónu pred protestujúcim davom, sami sú vytláčaní buldozérom..., ohadzovaní dlažbovými
kameňmi, bombardovaní zápalnými fľašami.
A apoštol mieru Obama káže: „Washington očakáva, že ukrajinská vláda bude zdržanlivá a
nepoužije násilie na pokojných demonštrantov.“
Nuž, pekne povedané, pán prezident. Namieste je však iná otázka: Nechal by sa Obama a
USA tiež celé dni masakrovať takzvanými pokojnými demonštrantami ohňom a kameňmi bez toho,
aby zastavil teroristické vyčíňanie? Nie sú azda USA preukázateľne posledné, ktoré by niečo takéto
strpeli?
Očití svedkovia informujú, že práve USA riadili a financovali toto teroristické dianie na
Ukrajine. Podľa údajov Združenia dôstojníkov, bezpečnostných pracovníkov a špeciálnych
jednotiek Ukrajiny prúdia dennodenne peniaze opozičným skupinám.
Od začiatku nepokojov na Majdane je každému vodcovi aktívneho odporu vyplácaná odmena.
Údajne 200 amerických dolárov za deň pre každého aktívneho bojovníka, a ďalších 500 dolárov,
ak má skupina viac ako 10 členov. Koordinátori dostávajú údajne až 2000 dolárov denne za
protestné akcie pod podmienkou, že podriadená skupina bude vykonávať priame útoky na
bezpečnostné sily a štátne orgány.
Očití svedkovia ďalej vypovedajú, že peniaze prúdia cez diplomatické kanály na
veľvyslanectvo USA v Kyjeve. Odtiaľ do centrálnych kancelárií mimovládnych organizácií Sloboda
a Vlasť. Hovorí sa o 2 miliónoch dolárov týždenne.
Svedkovia ďalej uvádzajú: Viete, ako ich voláme? Divosi. Myslíte si, že to robia zadarmo?
Kdeže, robia to za peniaze! Čo myslíte, kto ich platí? Platia ich USA.
Títo ľudia chodia na Majdan, ako keby chodili do práce. Prichádzajú sem zo všetkých
možných miest.
Viem, že demonštranti dostávajú denne 25 dolárov. Môj 18-ročný syn tam spočiatku tiež
chodil, a bol za to platený. Ale protesty nikdy neboli skutočne pokojné.
Viktoria Nuland (židovka známa výrokom „Fuck the EU – P..b sa EÚ“), zástupkyňa
amerického ministra zahraničných vecí dosvedčila, že USA vynaložili 5 miliárd dolárov na
„demokratizáciu“ Ukrajiny. Na čo boli tieto peniaze vynaložené?
Je stále viac zrejmé, že podstatná časť tejto čiastky bola vynaložená na destabilizáciu
Ukrajiny. Považujú USA slovo destabilizácia za synonymum slova demokracia?
Do spolku nehoráznych klamárov sa zaradila aj agentúra Reuters. Nemecká vláda vyjadrila
obavy z násilného postupu ukrajinských bezpečnostných síl proti pokojným demonštrantom. Čo do
kelu si tieto spravodajské agentúry predstavujú pod označením pokojná demonštrácia?
Po tom, ako sa ukrajinské bezpečnostné sily preukázateľne nechali celé dni defenzívne mlátiť
stále viac a viac, palicami, kameňmi, guľkami, dokonca aj ohňom... BERLINER ZEITUNG
informuje: „V sobotu ráno polícia násilím rozohnala demonštráciu na Námestí nezávislosti."
Zdá sa, že celá tlač hlavného prúdu čakala na tento okamih. Až od tohto okamihu cielene
miera svoje fotoaparáty na policajtov. To, že títo konali čisto v sebaobrane, tieto média tvrdošijne
zatĺkajú.
ZEIT ONLINE informuje 20. februára o zdesení USA zo streľby ukrajinských
bezpečnostných síl na demonštrantov. Kto tu však strieľa na koho?
Je očividné, že ozbrojená opozícia sa tu cíti ako hrdinovia v akčnej hre. Statočne si dopĺňajú
muníciu a strieľajú spoza úkrytu. Sú si aspoň približne vedomí toho, že toto už nie je hra, že ničia
reálne životy? Stratili schopnosť triezvo posúdiť dôsledky svojho konania? Možno práve na základe
počítačových hier plných násilia! Mnoho ľudí čistej mysle je toho názoru.
Defenzívni policajti sú ostreľovaní celé hodiny. Tu sa práve odráža guľka z pištole od štítu
policajta..., zatiaľ čo policajti nasadzujú iba minimálne prostriedky, aby teroristov zadržali. To je
však ich štátna povinnosť.
2

Vážení diváci, toto desivo kontroverzné spravodajstvo je v prekrúcaní faktov neprekonateľné!
Pretože všetky tieto udalosti médiá sledovali celé dni priamo na mieste, a cielene ich svetu zamlčali.
Mnoho vecí je možno ešte nejasných. Či už je politika Ukrajiny správna alebo nesprávna, či
už je nová vláda lepšia ako vláda pôvodná, jedna vec je však v tom všetkom istá:
Médiá ako celok klamú!
Informácie, ktoré nám prinášajú, sú nepravdivé!
Je to komplot médií!
Konšpiračná realita, ktorá nie je konšpiračnou teóriou.
Na tomto svinstve sa podieľajú najmä spiegel.de, tagesspiegel.de, Reuters, Tagessschau, SRF,
20 Minuten, Berliner Zeitung, welt.de, stern.de, finanzen.net, bundesregierung.de atď.
Prečo médiá preukázateľne zatajujú ľuďom takéto závažné informácie?
Prečo propagujú ohováračské obsahy?
Takéto cielené prekrucovanie skutočností treba posúdiť ako zločin vojnového štvania,
ktorý treba zastaviť.
Je opäť potrebné, aby konala prokuratúra. Bude konať? Bude KONEČNE konať?
Keď bezpečnostné sily po dlhom nekonaní prijmú opatrenia, alebo konajú v sebaobrane, a
médiá to ľudu propagujú ako diktátorskú masovú vraždu, treba to trestať ako závažný zločin
spáchaný na ukrajinskej vláde a svetovom spoločenstve.
Apel istého policajta na médiá, aby konečne vraveli pravdu:
Preto žiadam vás, novinárov, musíte ľuďom ukázať pravdu a nevyrábať falošné príbehy.
Prineste ľuďom pravdu, nevyrábajte ju.
Ukrajinci sa musia spojiť, aby zachránili štát.
Vážení diváci.
V prípade týchto faktov preukázateľne nejde o konšpiračnú teóriu, ale o reálnu
konšpiráciu.
Neostaňte vo svetle týchto skutočností nečinní!
Venujte tejto žalobe silu tým, že budete túto reláciu šíriť medzi ľudí.
Každé pričinenie sa počíta.
Akákoľvek pasivita posilní moc týchto vojnových štváčov.

******
Titulky pre vás pripravil ďurino, marec 2014 www.auria.sk/blog
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