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Ukrainan kultavarannot lopussa – kultaa vietiin Venäjälle
Janukovitshin mukana
Tässä yksi merkittävä osio tuoreimmasta CuttingEdgen uutishälytyskirjeestä (NewsAlert) viime
perjantailta, jossa David Bay siteeraa uutislähdettä, jonka mukaan Ukrainan keskuspankin holveista on
kadonnut lähes kaikki kultavarannot. Venäjän epäillään olleen varkaissa Ukrainan vallankumouksen
loppuvaiheessa viime talvena. Uutiskirjeen osion suomensi: Olli R.
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III. Aivan kuten me epäilimme aiemmin tänä vuonna, kun Venäjän ja
Ukrainan välinen taistelu alkoi, Ukrainalta on loppumassa rahat kun
Venäjä suoritti sotaa ennakoivia harjoituksia rajalla ja tukee
epäsäännöllisiä maajoukkoja maan sisällä.
Eilen, Ukrainan hallitus ilmoitti, että sen kultavarannot ovat HÄVINNEET!
UUTISKATSAUS: ”Ukraina myöntää että sen valtavat kultavarannot ovat poissa”, MacedoniaOnline News,
18. marraskuuta 2014
”Taannoin maaliskuussa, ajankohtana, kun IMF ilmoitti, että Ukrainan viralliset kultaomistukset helmikuun
lopusta 2014 lukien (juuri kun Yhdysvaltain ulkoministeriön edesauttama vallankaappaus entistä presidenttiä
Viktor Janukovitsh’ia vastaan oli saatettu päätökseen) olivat 42,3 tonnia tai 8% maan talousreserveistä … ja
varsinkin edellisen ’vihatun’ presidentin alaisuudessa, Ukrainan kultavarannot olivat jatkuvasti kasvaneet tehden
uuden ennätyksen juuri ennen presidentin vallasta syöksemistä … niin nyt Ukrainan TV:n haastattelussa, ei

kukaan muu kuin Ukrainan keskuspankki tunnustanut ällistyttävästi, että keskuspankin holveissa ei ole juuri
yhtään kultaa jäljellä. On pieni määrä kultaharkkoja tallessa, mutta se on vain 1% talousreserveistä.”
Minne tämä kaikki kulta meni? Jotkut uskovat, että kulta oli vaivihkaa kuljetettu Yhdysvaltoihin. Mutta minä
mietin, josko Venäjän hallitus kuljetti kiireellä fyysisen kullan Moskovaan samaan aikaan kun he lennättivät
entistä presidenttiä Viktor Janukovitsh’ia pois maasta johtamaan ”pakolaishallitusta”?
”Kuten Ukraina edelleen raportoi, tämä ällistyttävä paljastus tarkoittaa sitä, että Ukraina ei ainoastaan ole ollut
hiljaa pienentämässä sen kultamääräänsä läpi vuoden, vaan viimeisin virallinen lukema, jonka mukaan Ukrainan
kultaa oli 8 kertaa enemmän kuin nyt ilmoitettu 1%, oli itseasiassa tekaistu lukema, ja että todellinen määrä on
noin 90% pienempi.”
Missä tahansa nämä kultavarat ovatkaan, tosiasia on, että ne eivät ole Ukrainassa. Ukrainan hallinto ei voi käyttää
näitä varantoja taistellakseen Venäjän kampanjaa vastaan koskien ”uhattua sotaa” ulkopuolelta rajojen ja
todellista sotaa venäläismielisiä separatisteja vastaan. Nyt voimme nähdä, miksi Venäjä on suorittanut
tämäntyyppistä kampanjaa.
Pian Ukraina joutuu Venäjän kontrolliin, kun se liukuu supervaltio #5:n, Euraasian Unionin otteeseen, jota Venäjä
johtaa.
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