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Bývalý ukrajinský premiér Mykola Azarov poskytol len nedávno talianskemu denníku Il Giornale
rozhovor, v ktorom po viac ako roku

odhalil detaily toho, čo a kto stál za pádom jeho vlády a ako to celé prebiehalo
Azarov prezradil, že USA už dlhšie od jeho vlády požadovali, aby začala s agresívnou
protiruskou politikou, čo však odmietla a tak
prešli k činom. Doslova povedal: "Počas 3 rokov mojej vlády sme držali Ukrajinu v dobrých
susedských vzťahoch s Ruskom.

To evidentne nebolo prijateľné pre Spojené štáty, ktoré chceli, aby sme sa vrátili do politiky
predchádzajúcej vlády, t.j. otvoreného nepriateľstva voči Rusku.

Toto podráždenie a tieto tlaky sme videli už keď sme išli do vlády." Ako ďalej hovorí, potom
prišla zmluva s EÚ, ktorú nakoniecJanukovyč odmietol podpísať.

A keď tak urobil zrazu sa podľa slov Azarova stali dve veci: "Na jednej strane demonštranti,
ktorí sa objavili prakticky odnikiaľ,

začali obsadzovať štátne inštitúcie a na druhej strane začala neuveriteľná intervencia USA do
vnútorných záležitostí suverénneho štátu.

Prišla ku mne Victória Nulandová, diplomatická poradkyňa prezidenta Obamu a dala mi
ultimátum:

buď zostavím novú vládu národnej jednoty, ktorá uspokojí protiruské sily alebo USA nebude
stáť stranou udalostí. Ja som jej ale zdôraznil,
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že moja vláda je demokraticky zvolená a dvakrát získala dôveru. A priamo som jej povedal, že
ukrajinskú politiku určuje ukrajinský ľud a ona
nemôže s takým tónom jednať s jeho zákonným zástupcom."
Sústredenie masy ľudí okolo paláca moci alebo na námestí hlavného mesta je podľa bývalého
premiéra osvedčená technika tzv. oranžovej
revolúcie. "V týchto dňoch sme mali v rukách prieskumy, podľa ktorých väčšina ukrajinského
ľudu presvedčivo podporovala vládnu líniu. V tom
čase sme mali úplnú kontrolu nad tým, čo sa deje. Naše služby infiltrovali rady demonštrantov
a my sme mali dôkazy, že demonštranti
dostávali príkazy priamo od Američanov a že hlavný štáb demonštrantovsa nachádzal na
Veľvyslanectve USA v Kyjeve, ktoré prevrat v značnej
miere financovalo!!! Keď demonštranti prešli k násilným akciám a keďzačali na policajné
zložky hádzať Molotovove koktejly a používať
strelné zbrane, predvolali sme si veľvyslancov USA a iných európskychkrajín, aby sme im
predložili dôkazy, ktoré sme mali k dispozícii. Ich
reakcia nás vydesila. Jediné, čo nám povedali bolo to, že nemáme právo použiť silu, nehľadiac
na rastúce násilie zo strany protestujúcich.
Vlastne nám zväzovali ruky."
Azarov ďalej hovorí, že Európa (EÚ) sa v tieto dni úmyselne stiahla, pretože podporovala
americké plány. Dokonca z odpočutého hovoru medzi
európskymi politikmi a predstaviteľmi EÚ sa na vlastné uši presvedčili, že európski
predstavitelia dobre vedeli, že ostreľovači
pôsobiaci na kyjevskom námestí neboli žiadni Rusi, prorusky orientovaní ľudia, či členovia
vládnych bezpečnostných zložiek,

ale zástupcovia nepriateľských skupín. Šlo o jasnú túžbu EÚ zakryť pravdu, aby tá nebránila
americkým plánom.
Azarov v rozhovore ďalej spomína na časy, keď bývalému ukrajinskému prezidentovi navrhol
svoju rezignáciu: "Bol som pripravený vymeniť
svoju hlavu za vysídlenie Majdanu a odzbrojenie neonacistických skupín, ktoré predstavovali
až 5000 ľudí sponzorovaných zo
zahraničia." Potom prišla dohoda, ktorá mala situáciu upokojiť. No šlo samozrejme len o jednu
veľkú lož. Azarov hovorí: "Ráno 22. februára
som chcel ísť za Janukovyčom, ktorý deň predtým dostal návrhy predložené Poľskom,
Francúzskom a Nemeckom, ktoré zahŕňali veľké
ústupky od Janukovyča a od demonštrantov na oplátku to, aby opustili námestie. Avšak šéf
bezpečnosti pred príchodom k Janukovičovi
Azarovovi zavolal, že kamery prezidentskej rezidencie už zachytili kyjevských nacionalistov a
nacistov pred prezidentským palácom, že
prezidentova manželka tesne unikla teroristickému útoku a hlava štátu je v nebezpečenstve.
Nacionalisti sa tiež údajne dohodli, že ich
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zastavia na hranici a nedovolia, aby členovia vtedajšej vlády odišli z krajiny. Janukovyča mal
čakať osud Kaddáfiho."
Bývalý premiér sa vyjadril aj ku Krymu a k situácii rusky hovoriaceho obyvateľstva. "Putin
najskôr prehlásil, že je pripravený
spolupracovať s novou ukrajinskou vládou, ale došlo k tomu, čo ho donútilo zmeniť pozíciu.
Mám na mysli nepriateľskú reakciu Kyjeva na
jeho kroky vo vzťahu ku Krymu a východným regiónom, kde je väčšina obyvateľov ruskej
národnosti. Bohužiaľ, Európa túto horkú pravdu
nepozná. Nikto nepísal o útokoch proti vojakom, ktorí vzali pod ochranu rusky hovoriace
regióny, o vraždách neozbrojených ľudí, ktorí
protestovali proti novému režimu. V Odese ukrajinskí nacionalisti zaživa upálili viac než stovku
ľudí. Kyjev chce vládnuť rusky
hovoriacim regiónom pomocou teroru! Sú to zločinci a skôr, či neskôr to medzinárodné
spoločenstvo pochopí!"
Postupom času sa dostávajú von nové a nové skutočnosti a tá pravá pravda o ukrajinskom
prevrate. Azarov vo svojom rozhovore popisuje
veci presne tak, ako sa udiali. Pre viacerých z vás, ktorí dianie vo svete pozorne sledujete
možno nejde o nové, či prevratné skutočnosti.
No medzi nami je ešte množstvo ľudí, ktorí si pravdu buď doposiaľ ešte dobre neuvedomujú,
nechcú si ju pripustiť alebo skočili na lži
mainstreamu, ktorý Majdan verejnosti predstavil ako "demokratickú revolúciu cti" obyčajných
Ukrajincov, ktorí neboli spokojní s vládou
skorumpovaných oligarchov a preto povstali. Áno je pravda, že Ukrajinci neboli spokojní s
vládou skorumpovaných oligarchov, no
Majdan nebol žiadnou "demokratickou revolúciou cti", ale obyčajným štátnym prevratom
plateným a organizovaným zo zahraničia (z USA)
presne tak, ako to vídame už dlhé roky aj v iných častiach sveta. Prvé dni boli na námestí v
Kyjeve aj nespokojní občania, no tí akonáhle
pochopili, že sa na pokyn niekoho v Kyjeve sústredili extrémistické, nacionalistické a
nacistické sily plus profesionálni zahraniční
revolucionári a žoldnieri, radšej námestie opustili. K moci sa po tomto prevrate dostali ešte
väčší oligarchovia, ba čo viac - vrahovia,
ktorí majú na svedomí už viac ako 50 000 mŕtvych a vyvolali nenávisť a napätie, ba takmer
vojnový stav s Ruskou federáciou. Aj takto podľa
USA vyzerá "boj za slobodu a demokraciu". Ale niet sa čomu čudovať, veď o toto USA práve
išlo. A koniec koncom Ukrajina je na tom v
porovnaní s inými krajinami ešte "dobre". Ešte stále sa počtom obetí a rozsahom deštrukcie
nevyrovnala takému Afganistanu, Iraku, Sýrii, či
Lýbii, ktoré sú v totálnom rozvrate a deštrukcii. Zatiaľ...
Autor: Martin Bago

3/3

