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Bývalý rozvědčík amerického námořnictva, Scott Ritter říká, že ukrajinská vláda je vyřízena. 

Jejich ekonomie kolapsuje, měna kolapsuje a armáda je skoro zničena. NATO na tom není o moc 

lépe, ztrácí jednotu a noví vojáci na frontu nepřicházejí. Zatím co Rusko je v naprostém pořádku 

a získává na síle. 

S nadcházející zimou, ruská vojska budou proti Ukrajincům v pozici moci. Mají všecko, co 

potřebují. Mají benzin, teplo, energii, elektřinu. Ukrajinci na tom zato budou zle, protože nemají 

vůbec nic a nebude kde se ohřát, takže mnozí na frontě zmrznou. Žádají NATO už delší dobu o 

dodání 100 000 sad zimního oblečení pro vojáky, ale zatím stále ještě nic nemají. 

Generál Armageddon 

President Putin v současné době pověřil ruského Generála Sergěje Surovikina vedením celé 

zvláštní operace na Ukrajině. Je to člověk s bohatými zkušenostmi z bojů v Čečeni a v Syrii, kdy 

si svým přímým a neobvyklým přístupem k bojové situaci vysloužil přezdívku „Generál 

Armageddon.“ 

Surovikin se vyjádřil, že situace je velice napjatá a že bude muset učinit některá obtížná 

rozhodnutí. Řekl, že „NATO vedení ukrajinské armády neustále požaduje od kyjevského režimu 

útočné akce proti Chersonu, bez ohledu na to, kolik lidských obětí to vyprodukuje jak v armádě 

samotné, tak mezi civilní populací.“ 

Řekl dále, že ruské vojenské vedení si je vědomo toho, že Kyjev používá v Chersonu zakázané 

způsoby vedení války. Už to, že se ukrajinská armáda pokouší zničit kachovskou přehradu na 

Dněpru, je vážný přečin. Něco takového by způsobilo zničení infrastruktury tohoto velkého 

průmyslového centra a také obrovské ztráty na životech tamnější populace. 

Z nedostatku vojáků dává dnes Kyjev do předních bojových linií záložní síly, které nejsou na 

něco takového ani vycvičeny, ani připraveny. Takoví lidé mají špatnou morálku a proto jsou 

hlídáni celými skupinami nacionalistů, kteří zastřelí každého, kdo by chtěl z bojiště utéct. 

„Náš nepřítel je kriminální režim,“ řekl Surovikin, „který dohání ukrajinské občany k smrti. My 

jsme ti stejní lidé jako Ukrajinci a přejeme Ukrajině pouze aby byla nezávislým státem, bez vlivu 

Západu a NATO a přátelská vůči Rusku.“ 

Ukrajina neexistuje 

Poslanec ruské Dumy, Andrej Guruljov říká v krátkém videu (na stránce, v ruštině, anglické 

titulky), že Ukrajina již nebude dále existovat. „Někteří tuto zemi nepoznají a nám je jedno, kteří 

to budou,“ říká. „Je mi to jasné, dnešní rozhodnutí je začátek konce Ukrajiny. To znamená, ten 

národ už neexistuje a žádné filmové produkce z Buči nebo z Izjumu to nezmění. 

„Přijde čas a všecko bude vyjeveno. To bude později a bez Ukrajiny. Ukrajina neexistuje. Její 

historie končí a možná je to dobrá věc.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=qvGUUFdIHds
https://www.rt.com/russia/564934-general-surovikin-ukraine-operation/
https://www.newsweek.com/russian-tv-ukraine-war-latest-vladimir-putin-speech-mobilization-end-1744753


Video mělo celkem okamžitě několik set tisíc shlédnutí. Nikdo neví, jaké toto nové rozhodnutí 

je, čeho se týká a co je jeho záměr. Jen čas to ukáže. 

Plánovaná okupace Kyjeva 

Velké množství ruských vojsk je již v Bělorusku, kde se intenzivně připravují na válku 

s Ukrajinou. Asi 170 ruských tanků a 200 ozbrojených bojových vozidel, spolu se 100 kusy 

artilerie jsou již tamtéž a další jsou stále přiváženy. Asi 70 000 Bělorusů bude pomáhat 9 000 

ruských vojáků v dobývání Kyjeva. Jestli chce Rusko udržet svoje pozice na Ukrajině, pak musí 

nutně zabrat i Kyjev a k něčemu takovému bude potřeba aspoň 200 000 mužů. Bělorusko rovněž 

buduje asi 5000 krytů pro obyvatelstvo. 

Útok na Kyjev je očekáván v prosinci. Bělorusko se zapojuje do bojů na Ukrajině kvůli 

provokacím Ukrajinců v okolí svých hranic a kvůli zvyšujícímu se ohrožování jejich vzdušného 

prostoru. Také časté výroky Ukrajinců, že je nutno zaútočit na běloruskou infrastrukturu, dodaly. 

Zdá se, že plánují použít extrémisty a teroristy na běloruském území za účelem svržení vlády a 

podle všech úkazů se opravdu na tento útok připravují. 

Také stále se zvyšující počet NATO vojsk na hranicích státu a zvýšená aktivita Ukrajinců 

podnítily Bělorusy spojit se s Ruskem a společně obsadit Kyjev. 

Ukrajinský Generál Serhij Najev prohlásil, že „Ukrajina je připravena na další ruský útok 

z území Běloruska.“ Podle něho, jestliže Rusové a Bělorusové budou schopni dodat na frontu víc 

vojáků, Ukrajina udělá to stejné. (Kde je vezmou, to neřekl). 

Space X Starlink satelity 

Nedávno si Elon Musk stěžoval, že Rusko se opravdu pokouší zničit jeho satelity. Firma Space 

X, která satelity obhospodařuje, zkouší nasadit další obranné bariéry, které by satelity 

ochraňovaly před kybernetickými útoky, ale to není snadné docílit a Rusové Starlink satelity 

mohou prostě zničit. Je pravda, že Ukrajinci zaznamenávají zhoršení funkce tohoto zařízení a 

Musk už nechce nadále poskytovat údržbu a opravy zadarmo, jak to údajně činil až doposud. 

Žádá, aby Pentagon tyto výdaje hradil sám. 

Údajně Musk daroval Ukrajině satelity v hodnotě 80 milionů dolarů hned letos v únoru. Někteří 

říkají, že Kyjev toto špionážní zařízení zaplatil a přeplatil, ale potvrzeno to není. 

Něčemu takovému se Rusové měli věnovat hned na začátku, protože nebýt satelitů a přesných 

zpráv, které skrze ně ukrajinská armáda dostávala, možná by už bylo na Ukrajině po válce. 

Rusové zrovna zničili satelitní spojovací stanici na okraji Oděsy, aby zjistili, že celé zařízení, 

všecko uvnitř je NATO. Docílili tím přerušení bezpečné komunikace ukrajinské vlády a 

zastavení NATO instrukcí a špionážních zpráv na Ukrajinu. Takže ukrajinští vojenští stratégové 

teď nebudou mít potřebné informace, aby mohli plánovat další postup vojsk. 

A mezitím pomocné zdroje vysychají 

To, jak Amerika neúnavně pomáhala Ukrajině vyhrát válku dodáváním zbraní, peněz, vojska, 

výcviku a všeho ostatního, může brzy skončit. V listopadu, když dojde k hodnocení Bidenova 

https://warnews247.gr/katalipsi-tou-kievou-se-4-mines-etoimasies-genikevmenou-polemou-sti-lefkorosia-etoima-5-000-katafygia-eftasan-170-rosika-armata-machis/
https://www.rt.com/russia/564712-starlink-musk-ukraine-spacex/
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/russia-destroys-satellite-uplink-station-outside-odessa-ukraine-all-nato-gear-inside
https://www.rt.com/news/565010-us-ukraine-republicans-mccarthy/


katastrofálního vedení státu a s největší pravděpodobností většinu pozic ve vládě převezme 

Republikánská strana, pak nedostane Ukrajina vůbec nic. Republikáni jsou vesměs opatrnější, 

nerozhazují peníze jen tak do vzduchu, jako to dělají členové Demokratické strany. 

Dnes i ti nejpřísnější republikánští kritikové Vladimíra Putina přiznávají, že došlo k podstatné 

změně názorů a o společném souhlasu obou stran s poskytováním pomoci Kyjevu nemůže být 

řeči. Vedoucí menšinové skupiny v Kongresu, Kevin McCarthy se vyjádřil, že lidem hrozí 

ekonomická krize, takže nemůžeme očekávat, že budou posílat peníze na Ukrajinu. 

I jiní přiznávají, že snaha pomáhat Ukrajině značně pohasla. Kousky toho jsou vidět na 

společenských stránkách, ale to je všecko. 

Nemůžeme se tomu divit. Když lidé vidí 13% zdražení cen potravin, energie a všeho ostatního, 

když je okolí jejich bydliště zaplaveno nezákonnými migranty a fentanylem, pak si na Ukrajinu 

pochopitelně ani nevzpomenou. 

Někteří američtí politikové dokonce celkem rozumně prohlašují, že po listopadu se chtějí 

věnovat problémům ve státě, protože není možno vládnout jinde, když doma nejsou věci 

v pořádku. Republikánská strana chce co nejdříve zabezpečit hranice a dostat celou zemi zpátky 

na nohy snižováním cen a kontrolou inflace. 

Zato Bidenova, demokratická část 

vlády je proti tomu v opozici. Říkají, 

že budou podporovat Ukrajinu jak 

dlouho je potřeba. Jak prohlásila 

mluvčí Bílého domu, Karine Jean-

Pierre, to je něco, co Joe Biden slíbil 

ukrajinskému Presidentovi 

Zelenskému. 

Také byl objeven další herec, který 

představuje na veřejnosti Presidenta 

Bidena. Jmenuje se Struan Rodgers. 

Ukrajinci šokování 

Kyjev je zcela šokován prohlášením americké Republikánské strany, že již dále nebudou 

Ukrajině vypomáhat, pokud vyhrají většinu ve volbách. Stále spoléhali na to, že obě hlavní 

politické strany s podporou Ukrajiny souhlasí. 

Přesto, ještě nahonem, zkoušela Demokratická strana odsouhlasit 725 milionovou vojenskou 

pomoc, kdy mají v úmyslu poslat další HIMARS rakety, 155 mm dělové náboje a jiné vybavení. 

Americký hlavní Generál Mark Milley dokonce prohlásil, že pošlou na Ukrajinu protileteckou 

obranu, která pokryje všecko jejich hlavní zařízení. 

Vyskytli se i takoví, kteří přišli s nestydatým plánem protlačit dalších 50 miliard dolarů vojenské 

pomoci Ukrajině ještě než budou z vládních pozic odstraněni. To jsou obrovské peníze, které si 

málokdo z nás dovede představit. Je to stejně zvláštní, že členové Kongresu, kteří ještě před 

https://sputniknews.com/20221020/kiev-shocked-by-republican-threats-to-halt-us-aid-ukrainian-chief-negotiator-says-1102458152.html
https://news.antiwar.com/2022/10/20/lawmakers-looking-to-pass-50-billion-in-new-ukraine-aid-before-next-congress/


několika dny hromadně souhlasili s neustálou finanční pomocí Ukrajině, změnili názor jako 

mávnutím kouzelného proutku. Co pak je k tomu přimělo, kromě snad snahy o znovuzvolení? 

Je také možné, že si politikové konečně uvědomili, že neustálým posíláním zbraní na Ukrajinu 

vyčerpávali své vlastní zásoby. Už není z čeho brát, nové zbraně tak rychle nepřibývají, tak brali 

z národních zásob, které byly na jejich vlastní obranu. Takže tam, kde má dnes Rusko 12000 

raket, Čína jich má 14 000 a Amerika má pouhých 300. Jen tři sta! 

Evropská unie to zkouší vynahradit 

Presidentka Evropské komise Ursula von der Leyen právě oznámila, že příští rok bude Unie 

postupně vyplácet Kyjevu 18 miliard euro, na jeho boj proti Rusku. Za letošní rok poskytla EU 

Kyjevu pomoc v hodnotě 19 miliard euro, které docela zmizely ze světa, jakoby se do země 

propadly a přitom je to obrovské množství peněz. Podle odhadu kyjevského vedení, Ukrajina 

potřebuje 3-4 miliardy euro každý měsíc jen na to, aby přežila. 

Takže zadlužená Evropská unie, která je možná na pokraji bankrotu, stejně jako již dávno 

zbankrotovaná Amerika budou nadále podporovat zbankrotovanou Ukrajinu jen aby se tato 

nemohla domluvit s Ruskem na mírovém řešení situace. V tom je něco hodně zvráceného. 

Musíme se ptát, kdo bude všecky ty dluhy platit? Kdo bude ten otrok, nebo otrocký stát, který 

bude ještě celé generace těžce pracovat na to, aby zaplatil obrovské výdaje lehkovážných 

politiků, kteří nerozumí základní ekonomii, nechápou důležitost průmyslové podstaty každé 

země, neznají umění diplomacie, nedokážou vládnout a přesto se tlačí do politiky. Budou do 

nekonečna podporovat ukrajinskou vládu, která je snad nejvíc korupční zřízení na světě, která 

útočí na své vlastní lidi, zavádí teror v celé zemi a podporuje nesourodé nacistické složky. 

Ukrajinský President Zelenský stále dál volá po ještě horších sankcích proti Rusku a dnes přidal 

dokonce i Irán. Obviňuje Irán, že prodal Rusku útočné kamikazi dróny i přes to, že obě země toto 

nařčení popírají. A přitom ta skutečnost, že Kyjevu vozí NATO a US celé vlaky, plné válečné 

výzbroje, tanky, děla, rakety, náboje, obranné systémy, že mu denně dodávají čerstvé satelitní 

zprávy a své vlastní vojáky, které navlékají do ukrajinských uniforem, to mu záhadně nevadí. 

Evropské vměšování přesahuje meze 

Bývalý francouzský president Nicolas Sarkozy se vyjádřil, že zasahování EU do situace na 

Ukrajině, kde dodávají zbraně do válečného konfliktu a uvalují sankce na samostatný a nezávislý 

stát, je přestupování pravomoci této organizace. EU je hlavně politická organizace a jako taková 

se nemá míchat do vojenských konfliktů jiných zemí. 

Sarkozy si stěžoval, že všecko, co dnes lidé slyší je, kde vzít další peníze na zbraně pro Ukrajinu. 

Ale více zbraní je více smrti, více války. Říká, že: „Staly se z nás oběti špatných výpočtů, 

nadšení, pohoršení a bezmyšlenkových akcí. A teď balancujeme na okraji sopečného kráteru.“ 

Evropské země prohlásily, že nejsou součástí konfliktu na Ukrajině a přesto, Evropská unie tam 

neustále posílá zbraně a peníze. Moskva kvůli tomuto pokrytectví již několikrát západní země 

odsoudila a varovala, že další zbraně pouze válku prodlužují. Stejně na ně nikdo nedal. 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/eu-give-ukraine-15-billion-euros-month-next-year

