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Experti CIA věští naprosto děsivý kolaps Ukrajiny! USA si
musí vybrat jestli Tchaj-wan, a nebo Ukrajina.
Gargamelova analýza z 15. června.
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Ať už dopadne Putinova válka na Ukrajině jakkoli, pro Ukrajinu to bude
znamenat totální kolaps, a z následků války se nikdy nevzpamatuje! - pokud tato
slova vypustí do světa organizace založená CIA, aby rozvracela ruské (historicky
sovětské) tajné služby, je jasné, že tomu tak bude. V dnešní analýze se proto
zaměříme na ukrajinskou válku a události s ní spojené.
Ella Libanová, ředitelka Institutu demografie a sociálního výzkumu ukrajinské
Národní akademie věd před pár dny oznámila, že v důsledku války se ukrajinská
populace do roku 2030 sníží ze současných 41 milionů (52 milionů v roce 1993) na
necelých 30 milionů. Ukrajina se tak propadne do tzv. demografické černý díry se
všemi jejími důsledky, a na konci století se počítá s pouhými 20 miliony Ukrajinci.
Naprostá většina obyvatel, kteří z Ukrajiny do roku 2030 zmizí, budou zejména ženy
ve věku produktivní rodičky, a mladí muži. Už nyní v důsledku války z Ukrajiny
odešlo už přes 5 milionů převážně rodiček s dětmi. Očekává se, že jakmile válka
skončí, a padnou omezení pro mladé muže, aby opustili Ukrajinu, nastartuje se nová
vlna emigrace. Z historie podobných exodů je známé, že naprostá většina uprchlíků
se nevrátí, a usadí se v zemích kam uprchli. Ukrajina tak v důsledku masového exodu
mladých lidí přijde takřka úplně o schopnost rodit děti a obnovovat svou populaci. V
důsledku masivních ztrát (hlavně emigrací) mladých mužů a žen, se po válce už na
Ukrajině nepodaří nastartovat ekonomiku. Ukrajinská populace tak bude do konce
století rychle stárnout a vymírat. Bude trpět zoufalým nedostatkem obyvatelstva v
produktivním věku, a nebude tak schopná z vyprodukovaných daní financovat ani
ukrajinský stát, ani ukrajinskou armádu, ani ukrajinský důchodový, a a ani zdravotní
systém. Bez masivní podpory EU se bude Ukrajina po válce zmítat v chaosu
sociálních bouří a revolt, a nebude mít ani dostatek pracovních sil pro odstranění
válečných škod. Bohužel pomoci od EU se Ukrajina nedočká, protože podle
výzkumů těch nejlepších amerických univerzit, se ve stejné demografické černé díře
ocitne i celá EU, a ta místo pomoci Ukrajině, bude sama potřebovat naléhavou
pomoc, proto, aby neskončila jako Ukrajina.
Ukrajinská vůle bojovat se v důsledku masivních ztrát propadla, a značná část
Ukrajinců už odmítá bojovat, dezertuje, vzdává se a odmítá nastoupit do armády.

Ukrajinští vojenští náboráři už dokonce začali ukrajinské muže lapat na ulicích, a
nebo jim rozdávat povolávací rozkazy na plážích, a v nákupních střediscích. Podle
zdrojů blízkých CIA Ukrajina do dubna 2022 zmobilizovala a poslala do boje
všechny (700 tisíc) muže, které dokázala vyzbrojit. Všechny možné vojenské
jednotky Ukrajiny, včetně brigád teritoriální obrany, tak již byly zmobilizovány,
doplněny a odeslány na frontu, nebo do záložních pozic. Touto jarní mobilizací
Ukrajina vyčerpala všechny svoje rezervy zbraní i vycvičených připravených mužů.
Nyní se Ukrajina snaží nahradit ztráty, a vycvičit nové jednotky. Krom nedostatku
zbraní, se ale Ukrajina potýká s neochotou nových povolanců bojovat, a se
skutečností, že noví povolanci jsou na rozdíl od vojáků první mobilizační vlny
absolutně nevycvičení. Rusko na rozdíl od Ukrajiny nemobilizovalo, a doplňuje svoji
armádu pomalu a skrytě. Přesto Ruská armáda a Rebelové (Asi 200-300 tisíc
dohromady, Rebelové mobilizovali. ) neustále postupují, a masivní palebnou
převahou rozvracejí jak ukrajinskou obranu, tak i morálku jejích vojáků. Ruské
nejvyšší vedení je s průběhem operace spokojeno, a dává okatě najevo, že se spokojí
už jen s úplným rozdělením Ukrajiny na jednotlivé gubernie, z nichž část se stane
přímou součástí Ruska, a část bude 3 až 5 let řízena dosazenými rebelskými vládci,
než bude připojena k Rusku. (Viz Mapa publikovaná na prestižním Putinově
Petrohradském ekonomickém fóru.)

(Například Pod tzv. Chmelnickou gubernii má spadat bašta ukrajinských nacionalistů
Lvov. Město s 800 tisíci obyvateli, tak má být řízeno z města z 200 tisíci obyvateli!
Ruští plánovači evidentně připravují důsledné poruštění ukrajinských gubernií

rozsáhlými přesuny úřadů do nových menších a lépe ovladatelných měst. Hlavní
bašty ukrajinských nacionalistů tak mají ztratit většinu svých úřednických postů, a
nezaměstnaní nacionalisté tak nejspíš donuceni k emigraci.)
Z mapy rovněž tak vyplývá, že všechny pobřežní oblasti Ukrajiny mají ve
zrychleném řízení vstoupit do přímého vlastnictví Ruska. Důvodem rychlého
připojení těchto území k Rusku bude, krom přímé kontroly vývozu zemědělské
produkce z ukrajinských gubernií, i naléhavá potřeba Ruska obnovit svoji Blue-water
Navy, (nejpřiléhavější český překlad: oceánskou flotilu). Rusko není od roku 2014
schopno stavět lodi velikosti Fregaty a větší. V ruských baltických a severomořských
loděnicích jsou velké problémy s nízkou produktivitou práce, které jsou způsobeny
prostým faktem - nízkou teplotou vzduchu po většinu roku. Teplota vzduchu
ovlivňuje kvalitu svařování lodních dílů. Při teplotách -10 C a míň se dokonce práce
musí přerušit, protože výsledná kvalita lodních trupů je už takřka nulová. Proto SSSR
vybudoval své hlavní loděnice v Nikolajevu v ústí řeky Jižní Bug, a v Kerči na
Krymu. V Nikolajevu navíc sídlí bývalý jediný monopolní producent plynových
turbín pro ruské velké válečné námořní lodě, od fregaty výše, který do roku 2014
Rusku tyto turbíny i dodával. Po ukrajinském embargu v roce 2014, Rusko potichu
produkci fregat zastavilo, a po problémech s německými a čínskými motory vyvinulo
vlastní motory, ale ty jsou vhodné pouze pro malé lodi, a nebo pro pomalé lodi.
Ruská povrchová oceánská flotila tak stárne, a obsazení Nikolajeva a Oděsy umožní
Rusku její relativně rychlé obnovení a výpravy k africkým i americkým břehům!

(Ruská mapa z dnešního rána 15.6. Mapa Zdroj, pro porovnání doporučuji
Mapu a hodnocení provedené americkým institutem pro studium válek ISW z
15.6. brzy ráno)
Situace na bojišti je dlouhodobě konstantní - Rusko trvale ale metodicky postupuje
vpřed za masivním palebným valem, který demoralizuje a ničí ukrajinské obránce. V
klíčovém sektoru západně od Severodoněcka se ruské kleště opět více semkly k sobě,

a Rusové obsadily dalších pár vesnic. Hlavním ruským úspěchem je obsazení vesnice
Berestovo, přes kterou vedla hlavní zásobovací komunikace obkličované skupiny
Ukrajinců. Těm tak už zbývá jen poslední vedlejší klikatá komunikace (III. třídy). Ta
je navíc pod palbou ruského dělostřelectva. Tempo ruského postupu naznačuje, že
Ukrajincům zůstává tak maximálně 14 dní, a 20 až 40 tisíc ukrajinských vojáků
padne do obklíčení. V samotném Severodoněcku už Rusové obklíčili 2500 Ukrajinců
v průmyslové zóně. Všechny mosty přes řeku Severní Doněc jsou už zničeny, takže
ani pokus o průryv z obklíčení nebude moc úspěšný, tím spíš, že Rusové už mají řeku
pod kulometnou palbou. Jediným výsledkem před 10 dny provedeného Banzai-útoku
nařízeného Zelenského komisařkou Zauhlou, tak je podle ruských hlášení, obklíčení
1800 elitních vojáků a 600 žoldnéřů v průmyslovém komplexu AZOT. A nutno
poznamenat, že na bojišti se vyvinula zajímavá situace. Na jedné straně se Rebelové
těší na další zajaté žoldnéře, a slibují jim rychlou popravu. Na druhé straně Rusové
nabízejí žoldnéřům, aby se vzdali jim, že se tak zachrání před jistou smrtí. Jakmile se
ale včera jedna jednotka ukrajinské pěchoty pokusila vzdát, byla bez milosti palbou z
Ukrajinských pozic postřílena - tvrdí Rusové; byla bez milosti palbou z ruských pozic
postřílena, tvrdí Ukrajinci. Jako vždy, musíte si vybrat komu věříte.
Rozhodující pro další výboj situace ovšem bude, že Ukrajinské velení začalo včera
požadovat po Západu skoro stejný počet děl a raketometů, jaký mají ve výzbroji, a ve
skladech USA. A že nějakou náhodou v úplně stejném okamžiku, schválil čínský
prezident vojenský plán na obsazení Tchaj-wanu. (Plán není rozkaz k útoku!) USA si
tak mohou vybrat, kam svá děla a raketomety pošlou, zda na Tchaj-wan, a nebo na
Ukrajinu. A nebo zda si je radši nechají v pohotovosti.
Nápověda jak případné rozhodnutí dopadne: Tchaj-wan produkuje čipy nutné a
nenahraditelné pro americký průmysl!
Děkuji za pomoc a přeji hezký den 15. června 2022. Michal.
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darem na účet 2601593605/2010, IBAN
CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby
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