
Ένα συνοπτικό σημείωμα του Λεονίντ Ρεσέτνικοφ - Αντιστράτηγου της Υπηρεσίας 
Πληροφοριών Εξωτερικού της Ρωσικής Ομοσπονδίας (εν αποστρατεία), πτυχιούχος 
Ιστορικών Επιστημών, αναπληρωτής καθηγητής, διευθυντής του Ρωσικού Ινστιτούτου 
Στρατηγικών Μελετών.

Θεωρώ εξαιρετικά κακόβουλο να κατηγορείται ο στρατός μας για την απουσία συστημάτων 
επικοινωνίας και να μην ενημερώνει τους απλούς πολίτες, ότι οι μονάδες μας στο έδαφος της 
πρώην ΕΣΣΔ λειτουργούν με τριπλάσια υπεροχή του εχθρού σε ανθρώπινο δυναμικό και με την 
πλήρη υποστήριξη του εχθρού με το σύνολο της τεχνογνωσίας και της ραδιοτεχνικής δύναμης του 
ΝΑΤΟ.

Οποιοδήποτε android, οποιοδήποτε iphone παρακολουθείται συνεχώς με ειδικά συστήματα. 
Παρακολουθείται οτιδήποτε: Το Facebook, το WhatsApp και άλλα vibes μεταδίδουν συνεχώς 
πληροφορίες, οι οποίες επεξεργάζονται όλες από την πλήρη ισχύ των συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης και δημιουργούν έναν χάρτη για τη στόχευση σε πραγματικό χρόνο. Και αυτό 
ακόμη και αν ο Ρωσικός στρατός είναι όλος σε κρυπτογραφημένα κανάλια επικοινωνίας, γιατί 
υπάρχει και ο υπόλοιπος κόσμος, αυτός που θα πάει;

Πάνω από τη Ρουμανία και την Πολωνία, τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ για την ανίχνευση με ραντάρ 
μεγάλης εμβέλειας (AWACS) με έμπειρα πληρώματα βρίσκονται συνεχώς στον αέρα, εν πτήσει, 
όπως και οι δορυφόροι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών βρίσκονται συνεχώς στον 
ουρανό. Σημειώστε ότι μόνο για τον προϋπολογισμό της Roscosmos διαθέτουμε 2,5 
δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ο πολιτικός προϋπολογισμός της NASA είναι 25 
δισεκατομμύρια δολάρια, ο πολιτικός προϋπολογισμός της SpaceX και μόνο είναι ίσος με αυτόν 
της Roscosmos - και σε αυτά δεν υπολογίζονται τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για 
ολόκληρο το πυρετωδώς αναπτυσσόμενο αμερικανικό σύστημα ελέγχου ολόκληρου του 
πλανήτη.

Σε 2-3 χρόνια, η πυκνότητα πληροφοριών και στόχευσης των ΗΠΑ θα είναι κατά κλίμακα μεγέθους
πολύ υψηλότερη. Οι ΗΠΑ δεν βλέπουν μόνο τα στρατεύματά μας στο έδαφος, βλέπουν την 
αεροπορία μας, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μελετούν τα πεδία των ραντάρ, εκτιμούν τον 
χρόνο προσέγγισης των Calibers, δίνουν συνεχώς οδηγίες στόχευσης στους Ουκρανούς 
στρατηγούς σε πραγματικό χρόνο από το κέντρο ελέγχου επιχειρήσεων στην Πολωνία. Όλα αυτά 
τα προσφέρουν στην πρώην Ουκρανική ΕΣΣΔ;

Χάρις σε αυτά τα συστήματα δίδονται με ακρίβεια πληροφορίες στο πυροβολικό του Ουκρανικού 
στρατού, σχετικά με τις θέσεις των δικών μας στρατευμάτων. Επομένως οι ταξιαρχίες πυραύλων 
Tochka-U γνωρίζουν ακριβώς πού και πώς να προχωρήσουν, ποια ακριβώς ώρα να 
εκτοξεύσουν τα πυρά τους και πόσο χρόνο έχουν για να απομακρυνθούν από τη θέση τους. 
Έτσι ξέρουν οι Ουκρανοί Ναζί πού είναι τα κενά στα μετόπισθεν των φαλάγγων μας. Δεν είναι
τα μάτια και το μυαλό τους. Είναι τα μάτια και το μυαλό του ΝΑΤΟ.

Οι Ουκραναζί είναι απλώς τζάμπα και αναλώσιμα ζόμπι. Και ο ουκρανικός στρατός είναι ένας 
τηλεχειριζόμενος οργανισμός ζόμπι. Φυσικά, η χρήση των υπερηχητικών Daggers και των 
υπερηχητικών Onyxes έχει μειώσει δραστικά την ικανότητα απόκρυψης των πιο ευαίσθητων 
στοιχείων αυτού του τηλεκατευθυνόμενου οργανισμού ζόμπι των Ναζί. Και πάλι, οι κυρίαρχοι 
αυτού του τηλεκατευθυνόμενου ναζιστικού οργανισμού ζόμπι θα προσπαθήσουν να μάθουν το 
συντομότερο δυνατόν ποιες καινοτομίες διαθέτουμε στα συστήματα ραδιοτεχνικής 
αναγνώρισης και ηλεκτρονικού πολέμου.



Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να εξασφαλίσουμε τις μελλοντικές μας 
νίκες, ο ρωσικός στρατός θα πρέπει να αποκρύψει αυτές τις καινοτομίες. Το γεγονός ότι σε 
αυτές τις συνθήκες οι μικρές μας δυνάμεις μηδένισαν την παρουσία της Ουκρανικής αεροπορίας
στον ουρανό, αφαίρεσαν τον παράγοντα των Bayraktars από τον χάρτη και συνέτριψαν την 
«Ukrovermacht» (σ. μ. Ουκρανική Βερμαχτ (!)) , ήταν αποτέλεσμα εξαιρετικά σκληρής 
δουλειάς. Αυτό δεν είναι σαν να καταστρέφουμε ένα οχυρό του ISIS στη Συρία. Δεν έχει 
ξαναγίνει ποτέ τέτοιος πόλεμος. Θα γραφτούν στο μέλλον, εγχειρίδια για τις στρατιωτικές 
ακαδημίες σε όλο τον κόσμο, σχετικά με την τακτική και τη στρατηγική αυτού του πολέμου.

Για άλλη μια φορά, ο Ρωσικός στρατός συντρίβει έναν ναζιστικό οργανισμό ζόμπι, πλήρως 
ενσωματωμένο με τα μάτια και τον εγκέφαλο του ΝΑΤΟ. Στο έδαφος και στον ουρανό, ο 
Ρωσικός στρατός συντρίβει τα Ουκρανικά ζόμπι, που έχουν υποστεί πλύση εγκεφάλου επί 30 
συνεχή χρόνια προπαγάνδας. Κάτω από τις συνθήκες της συνολικής στρατιωτικής-
ψυχολογικής τρομοκρατικής μηχανής, που εργάζεται για τη Δύση και μεγαλώνει ναζιστικά 
ζόμπι από τα παιδιά των Ρώσων.

Αλλά τελικά, οι Ρώσοι έχουν επιδείξει εξαιρετικές ικανότητες και αντοχές στο πεδίο των 
μαχών. Κοιτάξτε στο μέλλον και πείτε μου πού αλλού μπορούν να βρουν τέτοιο πεζικό οι 
μανιακοί των ΗΠΑ και της ΕΕ. Πόσοι «καλύτεροι κομάντος στον κόσμο» έχουν απομείνει 
ακόμη για να πολεμήσουν;


