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Americký plukovník v penzi Douglas MacGregor říká, že Amerika už do Ukrajiny nacpala 

příliš velké množství peněz. Nedávno, Biden žádal dalších 37 miliard a Kongres mu dal 45 

miliard. Dohromady, za necelý rok to dělá 110 miliard dolarů. To je obrovské množství 

peněz. Jak to, že jsou Američané tak štědří a jsou ochotni utrácet na cizí stát, se kterým 

nemají nic společného a o kterém mnozí ani neví, kde se na mapě nachází? V tom je pro ně 

určitě nějaký zisk, jinak by se tak nechovali. 

Plukovník říká, že tyto peníze se pouze stěhují z jedné kapsy do druhé. Ministerstvo financí 

je pošle na Ukrajinu, odkud přijdou zpátky americkému Ministerstvu obrany, které je rozdělí 

mezi výrobce válečné výzbroje a tito z nich část vrátí členům Kongresu, kteří celý podvod 

podpořili volebními hlasy. Proto ta ochota, proto Kongres neváhá vydat z peněz daňových 

poplatníků co může, protože za to jednotliví členové tohoto chamtivého a neetického 

politického tělesa shrábnou řádný bakšiš. Neboli – praní peněz ve velkém. 

Američané Rusku nerozumí 

Amerika dělá jednu chybu a to je, že vůbec neví, co je Rusko zač a ani se to nesnaží zjistit. 

Vidí je jako slabšího protivníka, připisují mu některé vlastnosti bývalého Sovětského svazu a 

jsou toho názoru, že je snadno přelstí, anebo zničí dlouho trvající válkou. Myslí si, že když se 

ukážou s hrstkou dobrovolníků z Polska a z Rumunska na západní Ukrajině, že to Rusy 

zastraší natolik, že se stáhnou do Ruska. Nic nemůže být dál od pravdy. 

Naopak Rusko má touhu setkat se s americkými jednotkami a uštědřit jim řádný zásah. 

Plukovník MacGregor říká, že viděl několik filmů přímo z bojového pásma, které získal od 

kontaktů v Evropě a byl překvapen, jak dobře se Rusové chovali. Zato Ukrajinci, to je zcela 

jiná historka. 

Ukrajinské vojsko na jihu země je na tom velice zle, armáda je před kolapsem. Vyskytla se 

videa, nahraná některými vojáky, kde říkají, že vedení v Kyjevě by se mělo snažit, aby se 

k nim Rusové dostali dřív, než oni sami. To proto, že Rusové je nejspíš vsadí do vězení. Zato 

když se k nim prvně dostanou jejich vlastní vojska, tak je zabijí. Ta vláda se vůbec o své lidi 

nestará, je jim jedno, že vojáci na frontě nemají co jíst, že nemají pořádné oblečení, že 

zmrzají a mají těžké ztráty na životech. 

Ukrajina v posledním tažení 

Skrze rozhovor s časopisem „The Economist“ předal hlavní ukrajinský Generál Zálužný 

spolu s Presidentem Zelenským Spojeným státům podstatnou zprávu. Řekli jinými slovy, že 

pokud jim US nepřijde na pomoc, tak že jsou u konce sil; celá armáda bude zničena a válka 

prohrána. To, co se na ně chystá, nejsou schopni sami zvládnout. Dobře ví, co se na ně 

chystá. Mají satelitní snímky, přímé špionážní zprávy. Proto mají strach. 

President Putin řekl, že Rusko nemá snahu vojenský konflikt rozdmýchávat. Naopak, chtějí 

válku ukončit co nejdříve. A čím dříve to Západ pochopí, tím lépe. Samozřejmě, to je jasná 

zpráva pro NATO a Ameriku a zároveň tím informuje Ukrajince o tom, co přijde. Bude to 

poslední bitva, která má válku skončit. Kdyby přišli Ukrajinci se žádostí o smír a přiznali by 

svoji porážku, Putin by byl ochoten skončit boje ten stejný den. Jenže to není Putin, kdo 
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válku prodlužuje jak nejdéle to jde; to je Západ a ti chtějí bojovat ‚do posledního Ukrajince.‘ 

Jistě, nejsou to jejich lidé, nemohou jim dát volební hlasy, tak jim na nich nezáleží! 

Jak řekl prostořeký americký Senátor Lindsey Graham: „Pane Putine, pokud nevyjdete 

doprostřed Rudého náměstí a nezastřelíte se kulkou do hlavy, čímž spácháte sebevraždu, tak 

zde nemůže být vyjednávání o konci války.“ Jinými slovy, Amerika se nemíní vzdát za 

žádných okolností. 

Západ je u konce sil a uchyluje se k nesmyslným činům 

Nejen že se pokusili napadnout celkem dvě vojenské základny a letiště na ruském území, 

v oblastech Rjazan a Saratov, kde byly skladovány jaderné zbraně. Bylo zjištěno, že 

bezpilotní letadla, která na základny útočila, byla modernizována s pomocí Spojených států. 

Byly to dróny Tu-141 Striž, ještě ze Sovětské éry. Změny na nich provedla Charkovská 

letecká továrna, ve spolupráci s kyjevským návrhářským centrem Luch a americkou 

korporací Raytheon Technologies. 

Dolet takového drónu je až 1000 km a je uvažováno, že byl naváděn s použitím globálního 

satelitního systému GPS. Dróny byly sice protileteckým systémem zjištěny a zničeny, ale 

přesto zahynuli tři ruští vojáci a dva byli zraněni. Dva nezávislé anonymní kontakty přímo 

z ukrajinské vlády potvrdily, že za tímto útokem byla Ukrajina. 

Pentagon se vymlouvá, že nezkoušejí v těchto teroristických činech Ukrajinu podporovat, i 

když přiznali, že útoky na dvě vojenské základny provedli Ukrajinci. Victoria Nuland, 

podsekretářka Organizace pro politické záležitosti se vyjádřila, že „ukrajinští lidé jsou 

neuvěřitelně vynalézaví; vyrábějí své vlastní dróny jak letecké, tak podmořské, které jsou 

neuvěřitelně účinné.“ 

Hned poté bylo zaútočeno na třetí vojenskou základnu a letiště v ruském městě Kursk. Drón 

zapálil skladiště paliva. 

Pentagon se utěšuje, že Rusové budou tyto útoky brát jako vlastní chybu, kdy jim nestačili 

zabránit a budou za to trestat své vlastní důstojníky namísto Ukrajinců. Zato americké noviny 

„New York Times“ se obávají, že Rusko se může mstít napadáním okolních NATO zemí. 

„Moskva se vždy mstila tím,“ píšou, „že bombardovali civilní oblasti (na Ukrajině).“ 

Jak již psáno dříve, ukrajinské zločiny jsou připisovány Rusku a ruské klady Ukrajině. 

Noviny dále poznamenaly, že US nevyjádřily souhlas s útoky na cíle na ruském území. Na 

veřejnosti se Američané chovají, jako že tyto útoky nepodporují. A pak dodávají, že ale 

nemohou ovlivňovat Ukrajince v tom směru, co dělat se zbraněmi, které jim dodávají. Něco 

takového je prý na jejich vlastním rozhodnutí. 

To samozřejmě není pravda, protože Ukrajinci neudělají nic, co Amerika neschválí, nebo 

přímo nepřikáže. 

Zatím co Amerika předstírala neúčast … 

Německo spěchalo přiložit polínko do ohně. Mluvčí německé vlády Steffen Hebestreit 

prohlásil, že Kyjev má podle Odstavce č. 51 Charty OSN plné právo na sebeobranu. Tím 

pádem nejsou povinni bojovat proti Rusku pouze na svém území. To, že zaútočili na vojenské 

základny a letiště v ruském vnitrozemí tím pádem není žádný přestupek. 
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Němcům zřejmě uniklo, že dróny zaútočily na jaderné zbraně, což dává celé situaci zcela jiné 

zabarvení. 

Německý Kancléř Olaf Scholz se vyjádřil, že má v úmyslu vybudovat německou armádu, aby 

mohl Berlín sloužit jako „záruka Evropské bezpečnosti pro všecky spojence a pojítko mezi 

jednotlivými státy Unie.“ Německá media si ale brzy všimla, že na něco takového nejsou 

peníze a bude to trvat aspoň do r. 2026, než bude Německo schopno přispívat požadovaná 

2% HDP na armádu NATO. 

Co jim všem uniklo je, že spolu se sankcemi, s nedostatkem energetických zásob, se stále se 

zvyšujícími cenami těchto surovin a všeho ostatního, s přídavkem odchodu německého 

podnikání do Ameriky, Německo na to nebude mít peníze nikdy. Za špatná rozhodnutí se 

draze platí a Němci, kteří se přimkli se ke Spojeným státům i přes to, že tito je při první 

příležitosti zradili, zaplatí za svoji nerozvážnost a špatné rozhodování ještě víc. 

V jejich chování je rovněž jakýsi druh zrady, kdy se odtrhli od Ruska, se kterým měli dobré 

obchodní styky snad již od napoleonských válek. Jak léta šla, spousta Němců emigrovala do 

Ruska a mnoho německých podnikatelů tam zakládalo firmy. V r. 2013 bylo v Rusku 6167 

firem, které byly financovány z Německa. Postupem času se jejich počet snižoval a v r. 2021, 

to už byl na světovém jevišti strašák Covid, karantény a všecko s tím spojené, tak jich bylo 

3651. Na příklad, v r. 2006 dováželo Rusko z Německa 16% veškerého svého dovozu a 

vyváželo do Německa 9,4% celkového německého dovozu. 

Jenže někteří politikové jsou tak málo političtí a vůbec neovládají umění diplomacie, že se 

dokážou rozešťárat s kdekým a pak rozdávají zákazy, příkazy a sankce na všecky strany. Jako 

malé děti, které se mezi sebou nepohodly. Zbytku světa pak hrozí, že kvůli politické 

neschopnosti bude celá jeho polovina hladem! 

Scott Ritter o útoku na ruské území 

Dróny, které byly použity k útoku na ruské území byly Tupolev-141. Tyto dróny jsou 

vyráběny pro výcvik protiletecké obrany, ne jako útočné zařízení s výbušninami. K tomu 

účelu musely být teprve upraveny. Jak se dostaly až k cíli, to je záhada. Kdyby totiž letěly 

přímou čarou, ve stále stejné výšce, byly by dávno sestřeleny. Takže je možné, že jejich 

navigace měla přesné informace o ruské protiletecké obraně, jako na příklad kde jsou jaké 

radary a kdy jsou ve funkci, což jsou informace, které je možno získat pouze s pomocí 

Spojených států. To samo nasvědčuje, že Amerika byla s největší pravděpodobností v této 

akci rovněž zapojena. 

Také je ale možné, jak usuzují jiní, že dróny byly do těsné blízkosti vojenských základen 

někým přivezeny a odtud vystřeleny. Jak přesné by pak bylo jejich zaměřování, to není jisté. 

Čím byly dróny navigovány, to je taky sporné. Scott vylučuje GPS, protože Rusové je mohou 

kdykoliv rušit. Vyskytly se zprávy, že ve stejné době provádělo v blízkosti základny tajný 

průzkum okolí několik ukrajinských vojáků. Že by ukrajinští vojáci několik set kilometrů 

v ruském vnitrozemí unikli pozornosti a nebyli zatčeni, se ale nezdá pravděpodobné. Je 

uvažováno, že tito drón sami naváděli s pomocí laseru. Podle „New York Times,“ které tuto 

zprávu přinesly, to byla informace přímo od Ukrajinců. 

Jediný důvod proč by šli Ukrajinci tak blízko k základně by byl kvůli navigování drónu. Jestli 

ale to je ten případ, pak někdo v Rusku je zrádce a má se co zodpovídat. 
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Drón útočil na místo, kde Rusové mají bombardovací letadlo pro jaderné zbraně. Podle 

ruského zákona, kdy mají možnost použít jaderné zbraně tehdy, když by někdo napadl jejich 

jadernou výbavu, to samo dává Rusům možnost odpovědět na útok jadernými zbraněmi. 

Zatím to naštěstí nevypadá, že by se na něco takového chystali. 

Jenže jestli byl tento drón použit proti jadernému bombardéru bez vědomí presidenta 

Spojených států, pak ten, kdo něco takového udělal by měl být řádně potrestán. Jestli ale byl 

útok proveden se svolením presidenta, pak je to velice vážná záležitost a velice vážné 

provinění od hlavy státu. Presidentův úkol je odvrátit jaderný konflikt. 

Všichni to berou na lehkou váhu, ale měli by si uvědomit, že kdyby byl zmíněný útok na 

ruské vojenské instalace úspěšný, tak bychom byli rázem v atomové válce a tu bychom 

nepřežili. Takže nám všem šlo o život. 

Americký admirál se rovněž vyjádřil 

James Stavridis, admirál v penzi prohlásil, že válka na Ukrajině nabrala velice nebezpečný 

obrat právě kvůli drónům, které Ukrajinci, ve spojení s US a NATO použili proti ruským 

vojenským základnám. 

Jednak něco takového ukazuje na nedostatečnou obranu ruského území. Za druhé, tyto zásahy 

ukazují nové možnosti Ukrajinců, které se v budoucnu mohou pouze zvýrazňovat. Kyjev 

může používat mocnější výbušniny, ale budou natolik opatrní, že se soustředí jen na vojenské 

objekty. Může se rovněž stát, že budou tímto způsobem zkoušet zasáhnout i Moskvu.  

Útok na Engelsovu základnu v Saratově oblasti byl jaksi symbolický, protože odtud Rusové 

vypouštěli své dróny, které používali k útokům na Ukrajinu. 

CIA a sabotáže v Rusku 

CIA se také zapojilo, jak se dovídáme. Spolu se špionážními jednotkami členských zemí 

NATO provádějí sabotáže na ruském území. Jack Murphy, dříve člen amerických Zvláštních 

jednotek říká, že za všemi současnými nevysvětlitelnými výbuchy a požáry v Rusku, které 

pokaždé zničí nějakou významnou, nebo kritickou instalaci, je CIA. 

Evropské rozvědky spolu s Ukrajinou prý dodávají do Ruska své lidi, aby vytvářeli v zemi 

chaos. Požár v nákupním středisku v Krasnodaru, výbuch plynovodu v Čuvašské republice a 

požáry jiných plynových a ropových instalací, sabotáže drah, elektrických rozvoden a 

obchodních center, to všecko je práce těchto zákeřných oddílů, vedených CIA. 

Mnoho nevysvětlitelných katastrof je právem připisováno těmto záškodníkům, kteří od 

začátku ruské invaze na Ukrajinu zkoušejí v ruském zázemí zničit všecko, co má nějakou 

cenu. Nedávno vznikl požár na jediné ruské lodi k převážení letadel, právě když byla 

opravována. Vojenská základna v Moskvě hořela několik hodin. Na Štědrý večer vypukl 

požár ve skladišti, které patří ruskému Institutu pro lehké slitiny, který má spojení se 

zbrojařským průmyslem. Obrázky jsou na stránce. 

Těch útoků je příliš mnoho a hodně z nich je zaměřeno na přerušení dodávek na frontu. Je to 

také zjevná snaha rozvrátit Rusko, kde už si mnozí lidé začínají myslet, že President Putin 

situaci nezvládá. Bohužel, je to údajně pouze jedna část podvratné činnosti, kterou Západ 

proti Rusku provozuje. Takže co dalšího můžeme očekávat? 
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Podle informací Murphyho, CIA a NATO pro tyto operace využívají „spící jednotky“ 

v Rusku. Jako „spící jednotky“ jsou označováni špioni a záškodníci, kteří po naverbování 

čekají na pokyn i několik let. 

Americký důstojník, který je do programu zasvěcen říká, že první záškodníci přicestovali do 

Ruska již v r. 2016 a další byli přidáváni postupem let. Mnohým se podařilo propašovat do 

země zbraně a náboje, jiní spoléhali na skryté existující vybavení. To ovšem ukazuje na to, že 

Amerika se připravovala na válku proti Rusku již od r. 2014 a možná ještě dříve. 

Jack Murphy sám tyto informace zakládá na zprávách od tří bývalých členů vojenské 

rozvědky, dvou vojenských důstojníků a jednoho zasvěcence, který je s celou sabotážní 

kampaní důvěrně seznámen. Americký president Joe Biden prý dal k těmto záškodnickým 

činům souhlas! Ukrajina je používána jen na zakrytí skutečných pachatelů, kteří jsou ze 

Spojených států. Samozřejmě, že oficiálně CIA účast popírá. 

Jestli ovšem je CIA organizátorem těchto akcí, NATO mu je pomáhá provést a president 

Biden k tomu všemu dal souhlas, pak následky něčeho takového mohou být nedozírné. To je 

vážné provinění proti mezinárodním zákonům. Je to tajná válka, nevyhlášená, záškodnická, 

partyzánská válka a její původci zaslouží řádné potrestání. Rovněž to nasvědčuje, že Spojené 

státy nereagují na ruské tažení na Ukrajinu, ale že byli připraveni s touto zlomyslnou a 

zločinnou činností začít i kdyby Rusové na Ukrajinu nikdy nepřišli. 

Dnes už to ale zachází příliš daleko 

Ruský Ministr zahraničí Sergěj Lavrov se vyjádřil ke zprávě, kterou neznámý úředník 

Pentagonu předal mediím, že totiž Pentagon uvažuje o útoku na život ruského Presidenta 

Vladimíra Putina. Lavrov řekl, že zprávy od ‚neznámých‘ nebo ‚nejmenovaných‘ úředníků je 

způsob Pentagonu, jak vyhrožovat, v tomto případě Putinovi. 

Tato zpráva vyšla v časopise „Newsweek,“ kde bylo opravdu napsáno, že je uvažováno o 

zavraždění ruského presidenta přímo v Kremlu. Měla to být odpověď na Putinův výrok, kdy 

se vyjádřil, že je ochoten použít i jaderné zbraně za účelem ochrany ruského území. 

Lavrovovo vyjádření přišlo přímo poté, co neslavně známý neurvalec, Senátor Lindsey 

Graham prohlásil, že: „válka na Ukrajině skončí jedině když se Rusko zhroutí a někdo zabije 

Putina.“ 

Na to Lavrov řekl, že každý, kdo takto uvažuje, by si měl uvědomit pravděpodobné následky 

svých slov. 
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