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Venäjän Federaation kommunistisen puolueen (VFKP/CPRF) ja sen duumaryhmän puheenjohtaja
Gennadi Zjuganov esittää lausunnossaan huolestumisensa ukrainalaisten natsien rikollisista
sotatoimista. Länsimedia vaikenee niistä täydellisesti. Konekäännös ei ole parasta laatua, mutta
oleellinen asiasisältö siitä kuitenkin käy ilmi. Oheinen lausunto on julkaistu puolueen ”Punaisella
linjalla” 15.3.2022.
GENNADI ZJUGANOV: NATSIRIKOKSET UKRAINASSA VAATIVAT VASTALAUSETTA
KOKO MAAILMALTA
"Punainen linja" julkaisee VFKP:n keskuskomitean puheenjohtajan, Venäjän federaation
liittokokouksen duuman kommunistisen puolueen ryhmän johtajan Gennadi Zjuganovin lausunnon
Ukrainan tilanteesta:

”Venäjän armeijan erikoisoperaation kulku Ukrainassa paljastaa yhä selvemmin nykytilanteen
dramaattisen syvyyden. Useita vahvistuksia banderalaisten toiminnan rikollisesta luonteesta tulee
esiin jatkuvasti. Ajattelevilla ja rehellisillä ihmisillä ei ole epäilystäkään, etteikö Ukrainassa olisi
käynnistetty taistelu uusnatsismia vastaan. Muutama päivä sitten etenevät Luganskin
kansantasavallan joukot löysivät Popasnajan kaupungista siviilien joukkoteloituspaikan.
Perääntyvät banderalaiset olivat tappaneet ihmisiä, jotka eivät halunneet toimia ihmiskilpinä
natseille.
Maaliskuun 14. päivänä natsit tekivät toisen hirvittävän julmuuden. Ohjus Totška-U laukaistiin
Donbassin alueelta Donetskin keskustaan. Yli 20 siviiliä sai surmansa mukaan lukien lapsia.
Kymmeniä asukkaita loukkaantui. Tämän kaltaisesta kaupungin pommituksesta on tullut tavallista
todellisuutta.
Yhteensä Donetskiin ammuttiin 15 tappavaa ohjusta. Jokaisen taistelukärjen paino on yli 160 kg.
Natsit käyttävät ohjuksissa rypäleammuksia, jotka osuvat jokaiseen elävään olentoon seitsemän
hehtaarin alueella. Juuri tällainen maailmassa kielletty rypälepommi oli Donetskiin osuneessa
raketissa. Tämä sotarikos yhdistää järjestäjät ja syylliset suoraan natsien toimintaan Suuren
isänmaallisen sodan aikana.
Joka päivä humanitaarinen katastrofi puolen miljoonan asukkaan Mariupolissa pahenee. Aina kun
Donetskin kansantasavallan joukkojen komento avaa humanitaariset käytävät siviilien
poistumiseksi taistelualueelta, banderalainen "Azov" estää evakuoinnin ja ampuu ne, jotka yrittävät

lähteä kaupungista. Satoja tuhansia ihmisiä pidetään panttivankeina, heiltä riistetään lämpö, vesi ja
ruoka. Samaan aikaan Kiova ja sen länsimaiset kumppanit yrittävät vierittää DPR:n joukoille
vastuun tapahtuvasta.
Lännen kyyninen käytös on ymmärrettävää. NATO:n hyökkääjät uskoivat olevansa puolen
askeleen päässä Ukrainan täydellisestä ja lopullisesta orjuuttamisesta. He olivat valmiita
turvautumaan täällä kaikkein iljettävimmän natsijätteen palveluihin toteuttaakseen suunnitelmia
maailman herruudesta. Yksi silmiinpistävimmistä esimerkeistä poliittisesta ja moraalisesta
rappeutumisesta oli biologisten laboratorioiden perustaminen Pentagonin toimesta Ukrainaan.
Pohjimmiltaan puhumme tappavien biologisten aseiden kehittämisestä etnisiä slaaveja vastaan.
Samaan aikaan "läntisen sateenvarjon" suojassa kasvatettiin kylmäveristen banderalaisten joukko,
joka kykeni mihin tahansa. He ovat nyt ottaneet Kosovon albaaniroistoilta haltuunsa ihmiselinten
salakuljetuksen. Erona on, että Ukrainassa näitä elimiä ei eroteta vain sotavankien ruumiista, kuten
Kosovossa, vaan jopa Ukrainan asevoimien sotilailta, jotka ovat kuolleet tai haavoittuneet
vakavasti. Kukaan ei tietenkään ole kysynyt itseltään haavoittuneilta tai kuolleiden omaisilta
suostumusta. Epäinhimilliset teot tehdään täysin piittaamatta kansainvälisestä oikeudesta ja
ihmisyyden normeista.
Tiedetään hyvin, että yksi fasismin pääpiirteistä on raivokas antikommunismi. Poliittisten
sortotoimien uhrit Ukrainassa ovat olleet ennen kaikkea kommunisteja ja komsomolilaisia.
Kiovassa vangittiin Ukrainan leninistisen kommunistisen nuorisoliiton ensimmäinen sihteeri Mihail
Kononovitš ja hänen veljensä Aleksandr. Tällä hetkellä he ovat SBU:n vankityrmissä.
Kaikki, mitä tapahtuu, vahvistaa, että fasismin vastaisesta taistelusta Ukrainassa on tullut
nykyhetken välttämättömyys. Vuoden 2014 jälkeen banderalaisten vihaideologia juurtui nopeasti.
Tämä tapahtui Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja muiden NATO-maiden suoranaisella rohkaisulla.
Sama aika - kahdeksan vuotta - kesti Hitleriltä muuttaa Saksa fasistiseksi valtioksi. Tämä
historiallinen kokemus on hyvin tiedossa ja äärimmäisen selvä: natsismin torjunnan puute
eurooppalaisten "demokratioiden" taholta johti sitten tuhoisaan maailmansotaan.
Tämänhetkinen tilanne näyttää erittäin vaaralliselta. Länsi jätti alusta alkaen huomiotta fasististen
järjestöjen syntymisen Ukrainassa. Sitten länsi ei huomannut, kuinka synkimmät taantumukselliset
voimat alkoivat vallita Ukrainan yhteiskunnassa. Globalistien painostuksesta monet kansainväliset
järjestöt nielivät hampaattomasti tosiasiat Donbassin kansanmurhasta ja poliittisesta terrorista
kaikkialla Ukrainassa. Nyt ne eivät reagoi miljoonien siviilien panttivangeiksi muuttumiseen
yhdessä Euroopan suurimmista maista.
VFKP on vakuuttunut siitä, että maailmanyhteisö ei voi enää nöyrästi hyväksyä "länsimaisten
kumppaneiden" painostusta ja sulkea silmiään kokonaisilta rikosaalloilta. On aika päättää.

Kehotamme kaikkia tuomitsemaan jyrkästi natsien toimet Ukrainassa. On mahdotonta hyväksyä
vaitioloa ja antaa viime vuosisadan tragedian toistaa itseään. Tämä merkitsisi rikollisen politiikan
hiljaista kumppanuutta.
Natsismi, joka on nostanut päänsä, on voitettava. Tämän liikkeen hävittäminen on ensisijaisesti
venäläisen yhteiskunnan käsissä. On tarpeen yhdistää maa kaikkein akuutimpien uhkien edessä.
Asiantila asettaa monia velvoitteita. Jeltsinin yritys jäädä lännen joukkoon maksoi maalle kalliisti.
Isänmaan taloudellinen ja sotilaallinen potentiaali, jonka neuvostokansan sukupolvet takoivat,
heikkeni vakavasti. Paljon on vielä tehtävää. Historialliset koettelemukset edellyttävät yhteiskunnan
ratkaisevaa parantamista. On välttämätöntä päästä eroon kaikista kollaboraation
ilmenemismuodoista, voittaa sosiaalinen jakautuminen ja mobilisoida maa kiihtyvään kehitykseen.”
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