Špatný stav ukrajinské armády nedovoluje pokračovat
v bojích na Ukrajině, takže Amerika se chystá do války
Jane Kaufman, 9. května 2022
Ukrajinci nemíní podepsat žádnou mírovou smlouvu s Ruskem. Jediné, co jsou ochotni podepsat
je ruská kapitulace, jak se vyjádřil vedoucí jejich Rady pro národní bezpečnost Alexej Danilov.
Ovšem proč by mělo Rusko kapitulovat, když vyhrává? Ukrajinská armáda je prakticky zničena,
jejich zásoby zbraní a munice rovněž tak, takže kvůli čemu by mělo Rusko kapitulovat?
Mnozí váhali, jestli má Danilov, který původně vystudoval zvěrolékařství a později se stal
učitelem historie, jakékoliv oprávnění něco takového prohlásit. Ale podle výroku Alexeje
Arestoviče, poradce Zelenského, je Danilov jedním z nejvyšších politických činitelů na Ukrajině
a jeho slovo má plnou váhu.
Jak říká americký zpravodaj Gonzalo Lira, který v současné době žije na Ukrajině, důvod, proč
Zelenský nemíní uzavřít mír a skončit s válkou je jednoduchý: chrání tím svoji vlastní kůži a své
peníze. Zelenský je v podstatě herec a presidentství je jeho současná role. Díky tomuto úřadu
získal neuvěřitelné množství peněz od ukrajinských oligarchů a tyto peníze by mohl snadno
pozbýt, už jen kdyby byly předloženy důkazy o způsobu, jakým je získal a za co. Takže
oligarchové ho úspěšně drží pod krk, neboli ho vlastní.
Jako další, Zelenský je obklopen celou spoustou šílenců a bláznů. Všichni ti zarputilí neo-nacisté
a fanatičtí pravičáci jsou v podstatě nenormální. Při jeho návštěvě v Donbasu, ještě předtím, než
k válečnému konfliktu došlo, mu řekli jasně a přímo do očí, že když vytáhne vojska z Donbasu,
že ho zabijí. Video o tomto incidentu je možno najít někde na YouTube.
A pak je zde Washington a Pentagon, ti rovněž vlastní Zelenského, je to jejich loutka, kterou
pohybují, jak se jim zlíbí. Zelenský by si samozřejmě zajistil dokonalou imunitu, kdyby prohlásil
v národním televizním vysílání, že hodlá nastolit mír v zemi, protože pak by si žádný z těchto tří
skupin na něho nedovolil vztáhnout ruce. Možná by tím ale nezachránil své peníze a tak radši
nechává umírat nevinné lidi v nesmyslných bojích, které jsou už předem prohrány.
Proč chce Washington udržovat válku
I tento důvod je v podstatě jednoduchý. Jako při každé jiné válce, ten první důvod jsou peníze.
Zničené vojenské vybavení bude muset být nahrazeno a až válka skončí, tak bude nutno celou
zemi znovu vybudovat. V tom jsou obrovské příjmy pro banky, pro zbrojařské firmy, stavební
firmy, prodejny domácího vybavení nejrůznějšího druhu a pro mnoho jiných.
Druhý důvod je (tak jako v každé jiné válce) vyhubit co nejvíc lidí. Zde si musíme uvědomit, že
vedení státu ve Washingtonu není samosprávné, ale je ovládáno globalisty, velkými korporacemi
a všemi těmi, kteří hojně přispívají na každou volební kampaň. Vedoucí osobnosti všech těchto
podniků a vedoucí globalisté jsou psychopati. Psychopat je tvor, který nemá soucit s nikým
jiným, nemá úctu k nikomu jinému a nikoho jiného, žádného jiného tvora si neváží. Když zabije,
netrpí ani nejmenšími výčitkami svědomí. Mezi samozvanými „elitami“ panuje odedávna názor,
že svět je plný „zbytečných jedlíků,“ jak jim říkají, a ty je nutno odstranit.

Zbyteční jedlíci – to je většina z nás. Sečtěte svůj věk dohromady s váhou a pokud je výsledek
přes 100, tak k nim taky patříte. Další přídavné faktory jsou kriminalita, genetické problémy,
slepota, hluchota, nemoci jako cukrovka, neschopnost pohybu, autoimunitní nemoci a podobné.
Taky počet dětí ovlivňuje výsledek a čím více dětí, tím větší možnost patřit mezi zbytečné
jedlíky. Povolání a vzdělání v žádoucích předmětech (technické obory) odečítají nějaké body,
zatímco vzdělání v nežádoucích oborech (všecko ostatní) přidává body.
Z toho je zjevné, že Ukrajinci byli někým tam nahoře, kdo nám neviditelnou rukou vládne, buď
vybráni za nežádoucí národ a je na nich tímto způsobem páchána genocida. Ale stejně tak to
může být snaha vyklidit celé území, aby mohlo být zabráno někým zcela jiným. Ten první, kdo
se hlásí o tuto možnost je Israel, jak už bylo psáno v jednom z předchozích článků.
Výrok Guvernéra mykolajivské oblasti Vitaliho Kima to jen potvrzuje. Tento prohlásil 21. dubna
2022 v televizním vysílání, že „všichni zrádci budou popraveni.“ Poté vysvětlil význam slova
„zrádci,“ což jsou podle něho ti, kteří nesouhlasí s politikou Presidenta Zelenského. Údajně již
byla vytvořena speciální skupina, která bude tyto „zrádce“ v jeho okrese zabíjet.
Ubohý stav ukrajinské armády
Francouzská tisková agentura AFP píše, že ukrajinští vojáci jsou vyčerpaní a nejsou schopni dále
bojovat. Při jedné příležitosti, když dostala určitá jednotka rozkaz k ústupu, museli všichni jít
pěšky 12 km a skrývat se v lesích, než došli k čekajícím vojenským vozům. Už to, že ta auta
musela být tak daleko, nesvědčí o ničem dobrém. Zřejmě nemohla být přistavena blíž, protože
neměla krytí, dělostřelectvo bylo již zničeno. 2756 tanků ukrajinské armády, stovky
protileteckých systémů, letadel, helikoptér, vojenských vozů jsou všecky zničeny.
130 vojáků této skupiny, všichni přes čtyřicet, bylo vedeno mladým, 21letým plukovníkem
Samojlovem, který ani nestačil dokončit vojenskou školu v Oděse a už byl poslán na frontu.
Vojáci sami byli naverbováni mezi sedláky, automechaniky a jinými řemeslníky a postrádali
potřebný vojenský výcvik. Zde se sice jedná pouze o jednu, určitou brigádu, ale i to říká hodně o
stavu celé armády. Neustále v akci, sužováni nedostatkem odpočinku a pochybným
zásobováním, tito lidé nejsou schopni dále válčit.
A ještě ke všemu, 130 vojáků nedělá celou brigádu. Brigáda má většinou 400 členů. Takže toto
je s největší pravděpodobností pouze její pozůstatek. A když někdo před nimi začne mluvit o
těch padlých, tak všichni zmlknou a stanou se zasmušilými. Těžko nesou tyto ztráty.
Armáda je ve špatném stavu už delší dobu. Již v r. 2018, po 4 letech bojů v Donbasu, ztratili
2700 mužů a to nejen v bojích. 891 zemřelo následkem nemocí, 318 kvůli silničním nehodám,
177 kvůli jiným nehodám, 175 se otrávilo alkoholem nebo drogami, 172 se omylem zastřelilo,
když jednali neopatrně se zbraněmi, 101 zemřelo následkem porušení bezpečnostních předpisů,
228 bylo zavražděno a 615 spáchalo sebevraždu, jak píše švýcarský rozvědčík Jacques Baud.
Taková armáda není schopna vyhrát válku a je to zločin to od nich požadovat. Západní vlády se
těžce proviňují tím, že nadužívají jak Ukrajinu, tak její vojsko. Chtějí údajně „oslabit Rusko,“ ale
činí tak za cenu zničení Ukrajiny.

Špionážní satelity
Ani to nepomohlo, že Amerika a její spojenci zákeřně platili firmy se špionážními satelity, aby
mohli Ukrajince vybavit přesnými informacemi o pohybu ruských vojsk. Stovky těchto satelitů
přelétají nad ukrajinským územím během dne a některé jsou schopny získávat informace i v noci
a skrze mraky. Přesnost těchto zařízení je neuvěřitelná.
Na přiloženém obrázku je záběr ze
satelitu firmy Maxar Technologies.
Jiný systém, HawkEye sledoval
pohybující se ruská vojska
s použitím rušení GPS signálu.
Díky tomuto novému druhu
špionáže byli Ukrajinci schopni
sestřelit ruské letadlo IL-76, které
přiváželo na frontu stovky ruských
vojáků. Prý měli za úkol zaútočit
na kyjevské letiště, čemuž bylo
takto zabráněno.
Zprávy, dodávané Ukrajincům se netýkaly pouze pohybu ruských vojsk, ale obsahovaly rovněž
informace o tom, kde jsou které části ruské armády aktivní. Díky těmto informacím bylo zákeřně
zavražděno 317 ruských vojáků, z nichž všichni měli vyšší vojenskou hodnost. Osm z nich byli
generálové. Celá jedna třetina byli majorové a všecky hodnosti nad tím.
Spolčení Spojených Států s Ukrajinou, která není členem NATO je rozhodně značně neobvyklé a
jedině tímto způsobem mohli Ukrajinci docílit jakýchsi úspěchů. Tak na příklad, americká
rozvědka CIA, která je na Ukrajině zastoupena již od r. 2014 pomáhá denně pohybovat nejen
protileteckou obranu, aby ji nemohli Rusové zničit, ale také klíčové politické osobnosti, jako
např. Presidenta Zelenského. Tento je rovněž přemísťován z místa na místo, aby se k němu
nemohli Rusové dostat.
Někteří Ukrajinci se přece jen vzdali
Rusko má v současné době asi 2000 ukrajinských zajatců, kteří dobrovolně složili zbraně a
vzdali se. Uvědomili si nesmyslnost dalších bojů a rozhodli se vzdát a zachránit tím aspoň vlastní
život. Postupně jsou vyslýcháni, čímž Rusové získávají důležité informace.
Ukrajinci vypovídají, že jejich vojska opravdu postupují podle příkazů cizích vedoucích a cizích
žoldnéřů. Soudní procesy byly již zahájeny proti 75 z těchto žoldnéřů, kteří organizují boje na
Ukrajině a kteří přišli ze zemí jako je Británie, Spojené Státy, Norsko, Kanada, Gruzie a i
odjinud. Někteří z nich se také vzdali a jsou v současné době vyslýcháni.
Ukrajinská ombudsmanka pro lidská práva Ljudmila Denisova obvinila ruské „okupanty a
rasisty,“ že mučí ukrajinské zajatce, bijí je a urážejí, odepírají jim vodu a lékařskou pomoc a
vyhrožují jim zavražděním. Asi to posuzovala podle chování ukrajinských jednotek vůči ruským
válečným zajatcům.

A zatím, to všecko mají na svědomí Ukrajinci!
Poradce ukrajinského presidenta Alexej Arestovič sice prohlásil, že násilí vůči válečným
zajatcům je zločin, který bude potrestán podle vojenského zákona a nemá nárok na amnestii, ale
ukrajinské jednotky se podle toho nechovají ani v nejmenším.
Ruští vyšetřovatelé již nasbírali velké množství důkazů o těch nejhorších zločinech, páchaných
ať už ukrajinskými vojsky, nebo Azovovými fanatickými oddíly. Na příklad, v blízkosti
osvobozeného města Chersonu, ve vesnici Zelenovka byla objevena jakási provizorní mučírna,
kde byla nalezena mrtvola muže v ruské uniformě, jehož tělo nejen že jevilo známky mučení, ale
ještě mělo useknuty obě nohy a podříznutý krk.
Mrtvola byla umístěna na mině a kolem bylo značné množství výbušnin TNT, takže se asi
jednalo o snahu celé místo vybuchnout, když bude tělo mrtvého objeveno. Všude kolem se
povalovaly injekční stříkačky, pravděpodobně použité na narkotika.
Videa, kde ukrajinští vojáci, ať už z Azovovy skupiny, nebo jiní, se předvádějí spolu se
zavražděnými ruskými vojáky, kteří leží na zemi, v kalužích krve, jsou častá. V jednom z nich
zavraždili ruského vojáka přímo před kamerou. Jeden z žoldnéřů nedávno potvrdil dánským
mediím, že Ukrajinci vraždí veškeré ruské válečné zajatce.
Vyhrožují ale i jeden druhému, že budou zabiti, kdyby „běželi opačným směrem, než mají
přikázáno.“ To proto, že vojáci začali málem hromadně desertovat.
Boje o Azovstal pokračují
Po krátké přestávce, která byla využita na evakuaci dalších osob, zaujali Azovovci v úterý, 3.
května bojovné pozice a zahájili palbu, kterou jim samozřejmě ruská strana vrátila. Rusové pak
odstřelovali Azovstal celou noc.
Namísto aby se vzdali, asi 2000 ukrajinských vojáků jsou stále skryti někde v katakombách pod
tímto metalurgickým gigantem. Dochází jim jídlo i pitná voda, jak přiznal zástupce jejich velitele
Svjatoslav Palamar v rozhovoru s CNN, ale přesto zkoušejí vydržet a nevzdat se za žádnou cenu.
Prý když nebudou mít co jíst, tak budou chytat ptáky, aby mohli dál bojovat.
Celou dobu byli opětovně vyzýváni, aby se vzdali a byli ujišťováni, že když složí zbraně, že
nebudou ruskými vojsky nijak ohroženi. Celou dobu také probíhal jakýsi druh komunikace mezi
vojáky a venkovním světem. A pak, ve středu, 4. května, veškerá komunikace skončila. Na druhé
straně tohoto spojení bylo náhle ticho. Nikdo neví o co jde, co se děje.
V noci z pondělka na úterý zajala ruská vojska kanadského Generála jménem Trevor Cadieu. Prý
údajně nebyl ve službách kanadské vlády, ale fungoval jako vedoucí americké biolaboratoře na
Ukrajině, která měla 18 zaměstnanců. Zajatec byl poslán do Moskvy k výslechu a později
k soudu.
Amerika jde do války
Člen Kongresu za stát Illinois Adam Kinzinger podal návrh nového zákona, který umožní
Presidentovi Bidenovi poslat Ukrajině na pomoc americké vojsko v případě, že by Rusové

použili chemické, biologické, nebo jaderné zbraně. Ta snaha zastavit ruská vojska za každou
cenu a zabránit, aby Rusko válku vyhrálo, se zdá být řádně přehnaná.
Nejspíš se zde jedná o něco zcela jiného, než je nám říkáno. To není jednoduchá válka Ruska
proti Ukrajině; to je válka Ruska proti celému světu. Ale za koho zde celý svět bojuje? Komu tím
posluhuje? Snad Israeli, který si chce z Ukrajiny udělat druhý domov? Argumentují tím, že je to
jejich původní domovina, že odtud přišli. Tím se ale hlásí ke svému chazarskému původu, čímž
ztrácejí název „Židé.“ Ne, to pak nejsou žádní Židé a jak se ukazuje, ani nemají semitské geny.
Kdysi dávno, před 1000 lety opravdu přišli od Kaspického moře, odkud byli vypuzeni Ruskem
kvůli své roztahovačnosti a nesnášenlivosti. Ale to nebyla jejich skutečná domovina! Přitáhli tam
odkudsi z asijských stepí, odkud byli stejně tak vypuzeni svými asijskými sousedy, kteří měli
dost jejich násilností, jak píše Benjamin Freedman* (1890-1984), který byl sice jedním z nich,
ale pochopil nebezpečí, které tito lidé znamenají pro svět a zkoušel lidstvo varovat. O tom už
bylo psáno v jednom z dřívějších článků, nazvaném Tajná snaha převzít Ukrajinu za každou
cenu – proč?
Náš současný problém je, že Ukrajina může kdykoliv zařídit útok „pod falešným praporem,“
svádět to na Rusko a celý svět, zblblý z televizních lží, tam půjde Rusy lynčovat. Ukrajinci se o
to pokoušeli už několikrát, to bylo Buči, Kramatorsk, odstřelování obytných částí, nemocnic a
škol v Donbasu a mnoho jiného. To všecko bylo sváděno na ruská vojska a nikdo nebyl ochoten
přihlédnout k důkazům o opaku, anebo celou záležitost vyšetřovat.
Zmíněný nový zákon dává Presidentovi Bidenovi plné právo, aby sám rozhodl, jestli Rusko
použilo jakékoliv zbraně hromadného ničení. Takže když se některý den ráno probudí ve špatné
náladě, tak si může říct, že za to může Rusko, které použilo na Ukrajině zbraně hromadného
ničení a máme zde 3. světovou válku. Tento člověk, který jen s obtížemi absolvoval právnickou
fakultu a byl co do prospěchu 76. z celkového počtu 85 studentů, bude dnes rozhodovat o osudu
celého světa!
Naposledy byl takový zákon v Americe odsouhlasen, když se jednalo o Irák. Biden sám, tehdy
senátor, hlasoval pro, protože prý byl přesvědčen, že k něčemu takovému nikdy nedojde.
V podstatě všichni dobře věděli, že Saddam Hussein žádné zbraně hromadného ničení v zemi
nemá. A přesto Bush Irák napadl, možná právě proto, že byla jistota, že tam žádné zbraně
hromadného ničení nejsou.
Byl zde ale ještě jiný důvod. Jak již bylo psáno v jednom z dřívějších článků, tehdejší britská
Premiérka Margaret Thatcher přiletěla do hlavního střediska globalistů ve městě Aspen, stát
Colorado v Americe. Odtud zavolala Bushovi a tlumočila přímý rozkaz hlavního vedení: „pohni
zadkem a už ať jsi v Iráku.“ Načež on poslechl. Nemohl jinak, vždyť je jen podřízený.
Je zcela pravděpodobné, že ze stejného důvodu Biden tohoto oprávnění využije i dnes. Tím
pádem nás atomová válka asi nemine. Jak moc zlá bude – kdoví.
Amerika se pojišťuje i z druhé strany, z té asijské. Rozhodli se vyzbrojit Japonsko, prý údajně
proti Číně. Samozřejmě, že proti Číně, ale také proti Rusku. Jenže žádný z amerických spojenců
v Pacifiku nechce mít ve své zemi americké rakety, protože natolik rozhádaní s Čínou nejsou,

aby si ji zkoušeli znepřátelit ještě víc. Japonsko se zdá být jediný kandidát na uskladnění těchto
zbraní, které ještě před krátkou dobou byly zakázány, na svém území,.
Japonsko má s tímto návrhem rovněž problém, protože i když uvítají další vojenskou pomoc
proti Číně, na druhé straně nechtějí mít ve své zemi tolik americké přítomnosti. A to zvlášť, když
se jedná o zbraně, zjevně velice nebezpečné.
* Benjamin Freedman: “Facts are facts: the truth about Khazars,” ke stažení, v Angličtině.
------------------------POZNÁMKA: Na některé odkazy v tomto článku se s českou IP adresou nedostanete. To proto,
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