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STÅ˜Ã•LEJTE, JE JEDNO NA KOHO...
StÅ™eda, 22 listopad 2017

&bdquo;StÅ™ílejte. Je jedno na koho. Je potÅ™eba to urychlit,&ldquo; naÅ™ídili nám. &bdquo;KaÅ¾dý zaÄ•al stÅ™ílet, dvÄ›
rány za sebou. Trvalo to patnáct dvacet minut. NemÄ›li jsme na výbÄ›r. Bylo nám nakázáno stÅ™ílet bez rozdílu jak na
policisty, tak na demonstranty,&ldquo; vypovÄ›dÄ›l jeden z ostÅ™elovaÄ•Å¯ na italské televizi Canale 5, která patÅ™í do impéria
zaloÅ¾eného a spoluvlastnÄ›ného Silviem Berlusconim. V roce 2014 v KyjevÄ› na UkrajinÄ› zemÅ™elo 80 lidí.
Verze sniperÅ¯: &bdquo;Byl jsem naprosto ohromený.&ldquo; Takto Gruzínec Alexander Revazi&scaron;vili vzpomíná
na tragickou stÅ™elbu z 20. února 2014 v KyjevÄ›, kdy skupina záhadných odstÅ™elovaÄ•Å¯ spustila palbu do davu a na
policisty. Více neÅ¾ 80 lidí bylo zmasakrováno. Tento masakr vydÄ›sil svÄ›t a zmÄ›nil osudy Ukrajiny; prezident Viktor
JanukovyÄ• byl nucen uprchnout, protoÅ¾e byl obvinÄ›n z toho, Å¾e zorganizoval tuto stÅ™elbu. Ale masakr zmÄ›nil také osud
Evropy a na&scaron;í zemÄ› (Itálie), vyvolal krizi, která pak vedla k sankcím proti Putinovu Rusku. Sankce se staly pro
italskou ekonomiku bumerangem.

Verze odstÅ™elovaÄ•Å¯ na námÄ›stí Majdan: VýpovÄ›Ä• Revazi&scaron;viliho a dal&scaron;ích dvou GruzíncÅ¯ odhalí jinou
znepokojující pravdu &ndash; tyto výpovÄ›di shromáÅ¾dil autor Ä•lánku a dokumentu &bdquo;Ukrajina, skryté pravdy&ldquo;,
který se vysílal 15.11. 2017 ve 23:30 v poÅ™adu Matrix, Canale 5, Mediaset. Pravda o masakru (který zosnovala a provedla ta
stejná opozice, která pak obvinila JanukovyÄ•e a jeho ruské spojence), vychází najevo, kdyÅ¾ situaci popisuje
Revazi&scaron;villi a jeho dva spoleÄ•níci, se kterými se setkal a udÄ›lal rozhovor autor dokumentárního filmu. Jeden z nich
dokonce byl Ä•lenem bezpeÄ•nostních sluÅ¾eb bývalého gruzínského prezidenta Michaila Saaka&scaron;viliho a dva jsou
militanti z jeho vlastní strany. Ve Tbilisi je najal Mamuka Mamula&scaron;vili &ndash; Saaka&scaron;viliho vojenský
poradce. Spolu s dal&scaron;ími gruzínskými a litevskými dobrovolníky dostali pokyny, aby podpoÅ™ili probíhající demonstrace
KyjevÄ›; za to pak mÄ›l kaÅ¾dý obdrÅ¾et odmÄ›nu pÄ›t tisíc dolarÅ¯. S fale&scaron;nými pasy tedy pÅ™ijeli na Ukrajinu, aby
koordinovali demonstrace a provokovali ukrajinskou policii; zpoÄ•átku bez pouÅ¾ití zbraní. ZbranÄ› se dostaly na scénu aÅ¾
18. února, kdy se distribuovaly rÅ¯zným gruzínským a litevským skupinám od Mamula&scaron;viliho a dal&scaron;ích
vÅ¯dcÅ¯ tzv. ukrajinské opozice. &bdquo;V kaÅ¾dé bra&scaron;nÄ› byly tÅ™i nebo Ä•tyÅ™i zbranÄ›, byly tam pistole Makarov,
samopaly AKM, pu&scaron;ky. Pak tam byly balíÄ•ky s náboji.&ldquo; Následující den Mamula&scaron;vili a vÅ¯dci
&bdquo;protestu&ldquo; vysvÄ›tlili dobrovolníkÅ¯m, Å¾e budou muset Ä•elit policejnímu zákroku z budovy konzervatoÅ™e a z
hotelu Ukrajina. V tomto pÅ™ípadÄ› &ndash; bylo jim Å™eÄ•eno &ndash; je tÅ™eba stÅ™ílet na námÄ›stí a zasít chaos.

Ale jeden z protagonistÅ¯ pÅ™iznává, Å¾e obdrÅ¾el jiné instrukce, mnohem komplexnÄ›j&scaron;í. &bdquo;KdyÅ¾
pÅ™i&scaron;el Mamula&scaron;vili, tak jsem se ho zeptal.&ldquo; &bdquo;VÄ›ci se komplikují, musíme zaÄ•ít stÅ™ílet,&ldquo;
odpovÄ›dÄ›l, &bdquo;nemÅ¯Å¾eme jít do pÅ™edÄ•asných prezidentských voleb.&ldquo; &bdquo;Ale na koho máme stÅ™ílet?&
zeptal jsem se. OdpovÄ›dÄ›l, Å¾e nezáleÅ¾í na tom, na koho a kde, ale Å¾e se musí nÄ›kde stÅ™ílet tak, aby se zasil chaos.&
&bdquo;NezáleÅ¾elo na tom, jestli jsme vystÅ™elili na strom, barikádu nebo na ty, co házeli Molotovovy koktejly,&ldquo;
potvrzuje dal&scaron;í dobrovolník, &bdquo;to, co bylo dÅ¯leÅ¾ité, bylo zasít zmatek.&ldquo; &bdquo;Sly&scaron;eli jsme
výkÅ™iky,&ldquo; pÅ™iznává Alexander. Byli mrtví a zranÄ›ní. &bdquo;Moje první a jediná my&scaron;lenka byla: rychle odejít,
neÅ¾ si mÄ› v&scaron;imnou. Jinak by mÄ› roztrhali na kusy. NÄ›kdo uÅ¾ kÅ™iÄ•el, Å¾e tam byli odstÅ™elovaÄ•i.&ldquo; Ä
Alexander a jeho dva spoleÄ•níci vyprávÄ›jí, Å¾e dosud neobdrÅ¾eli ani tu nejmen&scaron;í odmÄ›nu, a Å¾e se proto rozhodl
pravdu o tom, kdo je vyuÅ¾il a opustil. &bdquo;Tehdy jsem si to neuvÄ›domil, nebyl jsem pÅ™ipraven, pak jsem pochopil. Byli
jsme vyuÅ¾iti. ZneuÅ¾iti a obalamuceni.&ldquo; https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=ZESNWGRNQMs
Monika Pilloni
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