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ROZHOVOR Súčasné masívne imigračné vlny smerujúce do
Európy sú organizované globálnou mafiou, ktorá na tom
zarába desiatky miliárd. Dôsledkom príchodu miliónov
migrantov budú občianske vojny v jednotlivých európskych
krajinách, hovorí pre portál ParlamentníListy.cz ruský
spisovateľ a politický analytik Sergej Chelemendik, ktorý
tiež spomenul svoj plánovaný projekt s názvom
„Spravodlivosť proti globálnemu zločinu (Justice Against
Global Crime)“.
Masové vlny migrantov, ktoré momentálne zažívame,
vôbec netrvajú dlho. Pritom v krajinách pôvodu tých ľudí,
či už v Sýrii, Líbyi, alebo Afganistane, sa bojuje už roky.
Ako si to vysvetľujete?
Začnem takto. Český prezident Zeman, zhodou okolností, je
jediný európsky politik, ktorý sa najviac blíži k vysvetleniu
podstaty tejto veci. Keď hovoríme o príčinách, najhoršie pre
Európu ako celok je, že o týchto príčinách nikto nerozpráva.
Tvária sa, že o tom všetci vedia, ale každý vie niečo iné a nikto
verejne nevysvetlil, čo za tým je. Myslím si, že sa to prevalí počas
niekoľkých týždňov.
Za touto vlnou imigrácie je obrovská globálna mafia, ktorá sa na
to pripravovala roky. Je to niečo organizované na spôsob
heroínovej mafie, na ktorej sa zúčastňujú najrôznejšie
medzinárodné kriminálne štruktúry.

Je mimoriadne organizovaná a iba v priebehu tohto roka na tom
zarobila desiatky miliárd. Ide o veľký biznis, ktorý niekto
organizuje. Otázka znie, kto je schopný organizovať takú mafiu.
Tá otázka je takmer rečnícka, pretože tých subjektov nie je veľa.
Nechcem povedať, že sú to Spojené štáty, ale povedzme si, že je
to niečo ako globálna oligarchia, ktorá na tom nielenže zarába,
ale, čo je pre Európu najhoršie, že takýmto spôsobom Európu aj
ničí, dáva ju do podriadeného stavu.
Stále častejšie sa ma pýtajú, prečo sa tento proces začal tak
explozívne vyvíjať práve teraz. Pretože práve teraz USA potrebujú
za každú cenu prinútiť Európanov, aby sa zamiešali do vojny na
Blízkom východe, a masový exodus Sýrčanov predstavuje nástroj
nátlaku na európske vlády.
Výsledok tohto procesu nie je úplne jasný, ale stačí sa veľmi
pozorne pozrieť na Ukrajinu, aby sme pochopili, aké následky
môžeme očakávať.
Počas roka a pol odišlo z Ukrajiny do Ruska viac ako milión ľudí a
asi odídu aj ďalší. Výsledok masového pohybu miliónov migrantov
po Európe bude podobný ako to, čo sa odohráva na Ukrajine, a
pravdepodobne sa to čoskoro začne odohrávať aj na Balkáne.
Potom sa to postupne presunie do Európy. Hovorí sa tomu
hybridná vojna. Podstata je, že takýmto spôsobom naplánovaný
posun tzv. migrantov zaručuje v súčasnej dobe výbuch v Európe.
Ani nie sociálny, ale politický, etnický a internáboženský výbuch,
na ktorý nie je Európa pripravená. Otázka, kto to môže
organizovať, je v podstate rečnícka. Je to tá sila, ktorá organizuje
podobné procesy po celom svete.
Ako je možné, že európski lídri s tým nič nerobia, len
riešia, či povinné kvóty budú alebo nebudú? Veď tým,
podľa vášho vyjadrenia, povzbudíme organizátorov tohto
procesu do ďalšieho zvyšovania prívalu ľudí. Prečo EÚ nič
nerobí?
Poviem banálnu vec, a to, že Spojené štáty americké kontrolujú
európsku elitu a je to proces, ktorý trvá desaťročia. Nehovorím nič
nové. Pre európskych politikov to v súčasnosti znamená okamih
pravdy, pretože keď teraz zostanú absolútne v mainstreame,
ktorý im nadiktovali USA či globalisti, ale nemá európsky pôvod a

nie je za tým ani Rusko, ani Čína, pôjde o totálnu zradu
európskych národov.
Preto som začal pracovať na projekte, ktorý sa volá Spravodlivosť
proti globálnemu zločinu (Justice Against Global Crime). Tento
projekt sa dosť rýchlo vyvíja a spočíva v tom, že bojovať s
bezprávím, ktoré hrozí nielen Európe, ale deje sa to aj na
Ukrajine, v Rusku či na Blízkom východe, sa dá len z pozície
spravodlivosti. Som presvedčený, že ak Európa ako celok, ako
Európa národov, nedokáže pochopiť svoju vlastnú podstatu, tak
vývoj bude skutočne smerovať ku geopolitickému cieľu, ktorý si
určili Spojené štáty – vytvoriť v Nemecku takú situáciu a režim,
môžeme ho pokojne pomenovať neofašistický, ktorý bude
schopný zaútočiť na Rusko a viesť proti nemu vojnu.
Niekoľko miliónov nových utečencov v Nemecku – to je záruka
víťazstva nejakej novej odrody neofašizmu v Nemecku a potom už
sa bude dať reálne poštvať Nemecko proti Rusku tak, ako sa to
stalo už veľakrát v dejinách. To je geopolitický cieľ USA.
Ak majú v priebehu tohto roka doviezť do Nemecka milión
imigrantov a možno to budú dva či tri milióny, tak vytvorenie
niečoho ako štvrtá ríša je viac-menej zaručené. Je to veľká hra.
Hovorí sa o tom, že v Turecku sa registrovali viac ako štyri
milióny migrantov, ktorí pôjdu naprieč Gréckom, Macedónskom a
Srbskom ďalej do Európy. To nemá iné riešenie, len zmeniť
správanie európskych elít, ale tomu neverím. Takže prognóza je
zlá.
Kam to v tomto prípade môže podľa vás zájsť? Začnú
prípadne európske elity niečo v tomto smere robiť?
Neverím, že začnú niečo robiť. Taliansko alebo Španielsko sa
možno bude správať trošku inak, ale Francúzsko, Nemecko a
Británia sú pod totálnou kontrolou. A kam to môže zájsť? Smeruje
to k tomu, že tieto bohaté spoločnosti sa budú de facto posúvať k
rovine občianskych, etnických a náboženských vojen. To je reálna
prognóza, ktorú európsky mainstream skrýva pred ľuďmi, pretože
ich nechce strašiť dopredu. Ale ja nevidím iný vývoj.
Rozumiem tomu teda správne, že podľa vášho výkladu
môže súčasná imigračné kríza viesť k rozpútaniu
občianskych vojen v jednotlivých európskych krajinách?

Áno, budú občianske vojny rôzneho druhu. A najviac sa k tomu
blíži de facto Francúzsko, kde už každý tretí človek nie je Francúz
a časť z nich sa organizovala politicky, čiže Francúzsko má k
súčasnej invázii trochu tvrdší postoj. Rozhodujúce bude Nemecko.
Zopakujem to ešte raz. Podľa toho, čo vidím, ako začínajú horieť
tie tábory a podobne, som presvedčený, že v Nemecku vznikne
nová neonacistická ideológia, ktorá bude úspešná. To nemá iné
riešenie. Keď budú musieť Nemci všetkých kŕmiť atď.
Všimnite si jednu vec. Veľká časť tých migrantov síce nemá
osobné doklady, ale majú plné vrecká peňazí, majú päť, desať či
dvadsaťtisíc eur na cestovanie. Takže v podstate sem posielajú
akúsi pseudoelitu strednej triedy Blízkeho východu a to nie sú
žiadni „cigáni“, ale sú to činorodí ľudia, ktorí tvrdia, že Nemecko
ich musí prijať, a to s tým súhlasí. Čiže Nemecko iba v priebehu
tohto roka prijme milión ľudí, na tých bude pekne platiť a podľa
pravidiel im dá právo na pobyt. Tí ľudia sú navyše napojení na
garnitúry vrátane zločineckých a teroristických organizácií vo
svojich krajinách... Aké to môže mať následky?
Český prezident často varuje, že medzi imigrantov sa môžu
infiltrovať teroristi a ľudia napojení na Islamský štát, ktorí
sa po útlme aktivujú a budú páchať teroristické útoky...
Myslím si, že presne tak to je. Pretože Islamský štát je
pokračovaním al-Káidy a je to globálny projekt, ktorý štyridsať
rokov veľmi profesionálne budovali americké a anglické tajné
služby pomocou Saudskej Arábie a tak ďalej. Je to výsostne
profesionálny projekt.
Američania teraz tvrdia, že ich chcú bombardovať. Dobre, oni
naozaj kedysi al-Káidu bombardovali. Ale tento projekt je vskutku
globálny, organizovaný. To, že medzi tými miliónmi prídu do
Európy minimálne desaťtisíce profesionálne pripravených
bojovníkov, ktorí zažili krvavú vojnu a vedia zabíjať, o tom niet
pochýb.
Bola reč o Francúzsku. François Hollande, hádam, pred
nejakým časom vyhlásil, že je nepochybné, že Francúzsko
čakajú ďalšie teroristické útoky. Prečo sa len prizerá a
neodváži sa prikročiť k nejakému radikálnemu, ale
funkčnému riešeniu v rámci zachovania vlastnej
existencie?

Francúzi nemôžu v rámci liberálneho modelu vôbec nič urobiť. Keď
som išiel francúzskym metrom v Paríži, bolo to maximálne
nebezpečné. Cestujem veľa, ale nebezpečnejšie metro som
nevidel – usudzujem podľa toho, koľko tam bolo zločincov a že
žiaden z nich nebol Francúz. Išiel som do centra Paríža, kde som
mal schôdzku, a potom mi kolega vysvetlil: „Keď na teba
zaútočia, nedaj bože, aby si v metre udrel nejakého Araba alebo
černocha, on ťa môže biť, koľko chce, ale ak ho udrieš ty, zavrú
ťa.“ Alebo iný príklad z francúzskych novín. Človek, majiteľ
obchodu, na ktorého zaútočil Arab, sa bránil a zastrelil ho.
Dodávam, že ten zlodej bol ozbrojený. A ten majiteľ obchodu,
ktorý sa bránil, išiel natvrdo sedieť. Takže v systéme, ktorý tam
funguje (a netýka sa to len Francúzska, v celej Európe je imigrant
nejaké posvätné zviera, posvätná krava), sa nič nezmení a nikto
nebude nič robiť. Celé to bude eskalovať a teror bude tým prvým,
s čím sa Európa stretne.
Slovenské noviny píšu, že Vaše meno sa ocitlo na
sankčnom zozname prezidenta Porošenka. Ako si to
vysvetľujete a čo sa s tým chystáte urobiť?
Vysvetliť sa to nebudem pokúšať, jednoducho konštatujem, že
ukrajinský štát v zastúpení svojho prezidenta proti mne vykonal
nezákonné protiprávne kroky. Verejne ma obvinili z toho, že
nesiem zodpovednosť za anexiu Krymu a agresiu na Donbase. To
je absurdné klamlivé obvinenie, ktoré bude ukrajinský štát
dokazovať na Európskom súde pre ľudské práva, pričom tento súd
prehrá. Porošenkov sankčný zoznam je veľký a som si istý, že
ľudí, ktorí budú hájiť svoje práva na súdoch, bude taktiež veľa.
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