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Ужасното признание на американски офицер, създал 150
"партизански" батальона в Украйна
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Жълто-сини снайперисти, диверсанти, активисти, градски килъри и
миньори вече чакат руската армия
След като Байдън заяви, че НАТО няма да се застъпи за Украйна, американската преса много пише за бъдещата
„партизанска“ война и за решимостта на хората, включително и от тези с руски фамилни имена, да защитават
„независимата“. По-специално основният отвъдокеански вестник New York Times (NYT) съобщи за погребението в
Киев на капитана от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Антон Сидоров, който беше убит на линията на
съприкосновение с ЛДНР (Луганската и Донецката Народни Републики) на 19 февруари, когато ситуацията рязко
ескалира.
Американците го нарекоха героят на Украйна, който „отдаде живота си във войната с Русия“. Валери Хопкинс и
Брендън Хофман, авторите на NYT, може би не са наясно, че фамилията на капитана, убит за чуждите
национални интереси, е включено в така наречената илюстративна формула за повечето руски фамилни имена:
„Иванов, Петров, Сидоров“.
И ето още един цитат: „Украинският министър на отбраната Алексий Резников изглежда подготвя своите
войници за ескалацията в изявление, публикувано във вторник (22 февруари)“. Отново руско фамилно име.
„Артур Савойский, е собственик на магазина „Пята Варта“, който продава оръжия в центъра на Киев, съобщи за
това, което той нарече „голяма суматоха“ през последните дни. Хората купуват оръжия предимно за
собствената безопасност, за самозащита, и за да защитят домовете си“, пише Валери Хопкинс. Според NYT
много други ловни магазини в Киев вече са останали без оръжия.
Това е намек, че жителите на Украйна ще се борят с "руските окупатори" до последната капка кръв. Точно това,
от което Вашингтон се нуждае. В САЩ няма съмнение, че професионалните русофоби се галят сами себе си по
главата за това че „Резников е срещу Герасимов“, или че „Сидоров уби Сидоров“.
Изненадващо е, защото водещите руски медии никога не са падали до толкова ниско ниво, за да играят на
струната, например, на различните етнически общности в САЩ.
Трябва да се отбележи, че САЩ са натрупали огромен академичен опит в изследването на междугруповата
омраза. И цялото това "знание", естествено със знак минус, американците по най-подлия начин го имплантират в
Украйна.
Трябва да им се даде дължимото и те успяха, с „Сидоров уби Сидоров“. Мозъците на много от укрите са промити
по такъв начин, че много от тях просто са снизили прага си на самосъхранение и им липсва здрав разум за
настоящата ситуация.
„На погребението на капитан Сидоров един от неговите войници каза, че той и колегите му не са разтревожени
от перспективата за усилено военно нахлуване. „Готов съм да се върна на активна служба или да бъда
мобилизиран в териториална отбрана“, каза мъжът, който се идентифицира като Гопак. Той каза: „Всички сме
такива“, обобщава своя репортаж от Киев NYT.
Но защо САЩ не защитават Украйна, нейния най-добър русофобски проект? Отговорът дойде от Брайън Пети,
полковник от американската армия и специалист по „съпротивителни“ операции. Колкото и да е странно,
превземането на Украйна от Русия е част от плановете на Вашингтон. Да, жителите на Киев като цяло живеят
много по-добре от тези в провинцията, но страната така или иначе върви към икономическа катастрофа. Ако
това се случи, Украйна ще бъде загубена от САЩ.
„След като ВСУ на Украйна бъде победена, ще възникне предварително планирана гражданска съпротива.
Партизанската война ще наложи допълнителни проблеми на окупаторите, ще попречи на врага да консолидира
своите завоевания и ще създаде време и пространство, необходими за получаването на външна подкрепа за
освобождението“, отбелязва Брайън Пети.
Но какво е интересно: на въпроса дали изобщо ще има общонационално партизанско движение в Украйна,
експертът по „съпротивата“ отговори по детски: „Не знам“. Според него „Украйна има структурата на Силите
за териториална отбрана с повече от 150 батальона, които са географски назначени да покриват цялата
украинска територия. Тези звена не са еднакво функционални, нито са напълно оборудвани и окомплектовани”.
Вярно е, че при четенето на доклада на този американски специалист по партизанската война по някаква
причина се споменава покойният Михаил Задорнов. Брайън Пети казва напълно сериозно, че Хитлер не е нахлул в
малка Швейцария, защото се е страхувал от гражданската съпротива. Оказва се, че Берн, между другото,
главният град на немскоговорящия кантон, е предупредил Берлин, че 400 000 граждани на конфедерацията са се
записали като партизани. След тази новина фюрерът се уплашил и е нападнал по-слабия Съветски съюз.
„Готовността на Швейцария за съпротива беше основният фактор, който уплаши Хитлер“, подчертава Пети.
Така е и в Украйна: ако всички патриоти се присъединят към партизаните, тогава Путин няма да атакува или ще
затъне в блатото. Вашингтон обаче, който контролира 150 партизански батальона в съответствие със закона
„За основите на националната съпротива“, написан в САЩ и подписан през юли 2021 г., се страхува да даде
оръжие на всички.
Това е лоша идея, тъй като през 2014 г. в Крим имаше толкова много привърженици на Русия, че стана страшно
за „партизаните“. Накратко, „в днешната разгръщаща се криза Украйна се страхува от незаконни пространства,
където руската хибридна тактика процъфтява“. Тоест, не всички укри са си загубили напълно мозъците си, за да
вземат оръжието и да бият до бандеровците.
Пети обаче не препоръчва да се подценяват бандеровците. Много от тях са добре подготвени за да унищожават
"окупаторите". Това са професионални снайперисти, диверсанти, активисти, градски килъри (за убийствата на
полицаите и политиците), както и миньори. Оставайки в Украйна, те ще получат големи пари за своята
незаконна дейност. Тези хора са обучени в конспирация и са много внимателно засекретени. На тях е поверена
основната задача за „афганизацията“ на Украйна.
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