
Η ομάδα των λεγόμενων «δημοσιογράφων» της WSJ, χτύπησε και πάλι. 

Δηλαδή οι Ουκρανοί αφού ξεσκίστηκαν στη χρήση των μη απανδρωμένων αεροσκαφών και 
μάλιστα ειδικών τύπου καμικάζι, που εξαπόλυσαν ακόμη και εναντίον του πυρηνικού σταθμού στη 
Ζαπορίζεια, κατηγορούν σήμερα τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί UAV, ιρανικής κατασκευής, λες και 
εκείνοι έχουν δικά τους «made in Ukraine». 

Αλλά ευτυχώς, τώρα ο τύπος που ξέρει για το θέμα περισσότερα από όλα τα αμερικανικά ΜΜΕ και
τη λεγόμενη «Intel» κοινότητα μαζί, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Σαμαρκάνδη, 16 Σεπτεμβρίου - RIA Novosti. Η Ρωσία δεν έχει κανένα πρόβλημα με τα μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη. Αρκετά από αυτά, είναι τα καλύτερα και υπάρχουν, δήλωσε ο Ντμίτρι 
Σουγκάεφ, διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στρατιωτικο-Τεχνικής Συνεργασίας.

 «Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Έχουμε τα καλύτερα μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη. Έχουμε τα πιο υπέροχα μη επανδρωμένα αεροσκάφη», δήλωσε στους 
δημοσιογράφους. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν αρκετά από αυτά, ο Σουγκάεφ απάντησε ότι 
«έχουμε αρκετά από όλα». Νωρίτερα, ορισμένα μέσα ενημέρωσης και κανάλια Telegram διέδωσαν 
ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι θραύσματα ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους, που εξωτερικά 
έμοιαζε με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος καμικάζι, φέρεται να βρέθηκαν στη ρωσική ζώνη 
ειδικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Σχολιάζοντας αυτές τις αναφορές, ο Σουγκάεφ προέτρεψε να
πιστεύουμε μόνο τις δηλώσεις του Υπουργείου Άμυνας.

Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης και οι περισσότεροι «αναληταράδες» είναι αξιοθρήνητοι. το 
μέγεθος της ανεπάρκειας, της αναξιοπιστίας τους καθώς και το έλλειμμα ηθικής που τους 
συνοδεύει, απογειώθηκαν με την κρίση στην Ουκρανία. Ο Larry Johnson έγραψε ένα εξαιρετικό 
κομμάτι σχετικά με αυτό:



«Οι πολιτικοποιημένες πληροφορίες δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Συνέβη κατά τη διάρκεια του 
πολέμου στο Βιετνάμ, καθώς ο πρόεδρος Τζόνσον και ο υπουργός Άμυνας ΜακΝαμάρα πίεσαν 
τους αναλυτές της CIA, Τζορτζ Άλεν και Σαμ Άνταμς (αυτά είναι πραγματικά ονόματα) να 
αλλάξουν το συμπέρασμά τους ότι οι Βιετκόνγκ δεν είχαν αποδεκατιστεί από τις στρατιωτικές
επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Νότιου Βιετνάμ. Ο Τζορτζ, ο οποίος με εκπαίδευσε ως νέο 
αναλυτή, έγραψε ένα καταπληκτικό αλλά σε μεγάλο βαθμό άγνωστο βιβλίο, το «None So Blind: A 
Personal Account of the Intelligence Failure in Vietnam» - 28 Αυγούστου 2001. Εκεί ο Άλεν 
αναφέρει λεπτομερώς  πώς η πολιτική έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή την αποτυχία των μυστικών 
υπηρεσιών. Αξίζει να αφιερώσετε χρόνο να το διαβάσετε.

Έζησα την πολιτικοποίηση ως αναλυτής αρμόδιος για την Ονδούρα κατά τη διάρκεια του πολέμου 
των Κόντρα που υποστήριζαν οι ΗΠΑ, εναντίον των Σαντινίστας της Νικαράγουας. Θυμάμαι μια 
περίπτωση όπου προβληματίστηκα για μια επιτόπια αναφορά της CIA σχετικά με μια επίθεση των 
Κόντρα σε έναν στόχο των Σαντινίστας, αλλά δεν υπήρχε καμία πληροφορία που να την 
επιβεβαιώνει. Επειδή είχα φίλους στην επιχειρησιακή πλευρά της «Υπηρεσίας» (Agency), που 
εργάζονταν στην Ομάδα Δράσης για την Κεντρική Αμερική, μπόρεσα να κάνω κάποιες αθόρυβες 
έρευνες. Έμεινα άναυδος όταν έμαθα ότι ο υπεύθυνος των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε αυτή την 
ομάδα κρούσης -ένας τύπος που αποφοίτησε από το West Point το 68 αλλά έχασε τον πόλεμο στο 
Βιετνάμ- συνέτασσε τις διαταγές επιχειρήσεων για αποστολές που ήθελε να εκτελέσουν οι Κόντρας
και στη συνέχεια δημοσίευε αυτές τις διαταγές ως πληροφορίες για την επιτυχία αυτών των 
επιχειρήσεων. Υπήρξε μόνο ένα μικρό πρόβλημα: οι επιχειρήσεις αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν
ποτέ».


