DIABOLUS-KRANT, RD.NL, ZET
ANTI-RUSLAND-PRO-NAZI-PROPAGANDA
IN DE HOOGSTE VERSNELLING
IN ALLE RD-ARTIKELEN WORDT DE WAARHEID
GEDEMONISEERD, MAAR HET DUBBELDODE
REFODOM PLUS HAAR VOORGANGERS ZIJN NOG
STOMMER DAN DE EZEL VAN BILEAM EN LATEN
ZICH LIEVER HYPNOTISEREN MET LEUGEN EN
BEDROG, DAN DE WAARHEID ONDER OGEN TE
ZIEN EN ZICH TE BEKEREN, JA, TOTDAT DE
BOEKEN WORDEN GEOPEND, MAAR DAN IS HET
TE LAAT
Alle RD-abonnees, inclusief dominees, die de
belialskrant, het RD, dagelijks instemmend lezen,
hebben totaal niet door dat ze gehypnotiseerd en
voor de eeuwigheid bedrogen worden. Horror-filmacteur, Steef de Bruijn, is van den beginne al uit de
kast gekomen als een oudgeraffineerde satanist, die
op politiek, ethisch en geestelijk gebied en voor
iedereen inzichtbaar, het kwade goed heet en het
goede kwaad (Jes. 5:20). De beleidsmakers, de schrijvers en de abonnees van het goebeliaanse leugenblad,
het RD, plegen niet alleen geestelijke zelfmoord door dagelijks de RD-leugens te schrijven, te lezen en te
omhelzen, maar slepen ook anderen mee in dat verderf, want degenen die de RD-leugens geloven, zijn
ontegenzeggelijk christus-en-de-belials-wandelaars op de brede weg des verderfs. Derhalve is het RD,
slechts een voorgeprogrammeerd brandhoutblad voor de hel. Dat er op een handvol wereldse
klokkenluiders na, nog geen bijbelse verzetsbeweging is ontstaan tegen het MSM/RD/SGP-bedrog, is
werkelijk op de beesten af. Vaderlandsliefde en geloofstrouw is ver te zoeken in onze dagen en niemand
schijnt het te interesseren dat eigen land/kerk moreel en geestelijk uitgehold en verkocht wordt aan het
Eurobabelbeest en geofferd op het altaar van de WEF-Moloch, wat resulteert in de aanbidding van het beest,
inclusief door het afvallige Refodom en haar blinde refo-priesterschaar.
WE ZULLEN DE DUIVELSE RD-RETORIEK -WAARVAN GLOBALIST, STEEF DE BRUIJN EN ZIJN BETOVERDE
LOONDIENST-SLAVEN, ZICH ONDER EEN GRISTELIJKE VLAG IN ALLE RD-ARTIKELEN BEDIENEN- NOG
EEN KEER KEIHARD AANTONEN EN WEERLEGGEN, ZOALS OOK POETIN DOET JEGENS DE
VOORSPELBARE ANTI-RUSLAND PROPAGANDA VAN HET FASCISTISCHE WEF-WESTEN.
------------------------------------------------------------------------------------

Zwakzinnig RD-artikel: “Alles wat aan Oekraïne herinnert moet verdwijnen”
Rene Zeeman - 1 oktober 2022 09:59
https://w w w .rd.nl/artikel/992791-alles-w at-aan-oekraine-herinnert-m oet-verdw ijnen

GPPB.: 1. De Russische inval in Oekraïne is niet tegen Oekraïne als zodanig gericht, maar tegen het
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fascistische en provocerende Westen/VS/NAVO, dat door anti-Russische provocaties een regime-change wil
bewerken in Rusland, omdat zij Poetin beschouwen als het laatste struikelblok voor de implementatie van
de Great Reset van het WEF en de Nieuwe Wereldorde. De Russische inval in Oekraïne is dus volstrekt
legitiem, aangezien het Westen Oekraïne als slagveld gebruikt, in een zelfmoord-poging om Rusland te
onderwerpen aan de satanische Great Reset/NWO. Bovendien is Poetin de Russisch sprekende bevolking in
Oekraïne te hulp gekomen, aangezien zij doorlopend geterroriseerd werden door de Azov-Nazi-troepen van
Zelensky. Poetin wil geen oorlog, maar wel Oekraïne volledig demilitariseren, omdat het machtswellustige
Westen met hun oprukkende militaire en biolab-bolwerken in Oekraïne een bedreiging vormen voor de
veiligheid van Rusland.
2. Aangezien Oekraine al eeuwen voor het uiteenvallen van de USSR, Russisch grondgebied is geweest, is de
titel van het RD-artikel complete LARIEKOEK. Bovendien is niet Rusland de identiteit van Oekraïne aan het
veranderen, want dat is al in 2014 door Amerika gebeurd, die een coup (regime-change) in Oekraïne heeft
gepleegd en de toenmalige pro-Russische president Janoekovytsj is afgezet. Victoria Nuland, heeft toen in
opdracht van Washington DC een puppet-regering in Oekraïne geïnstalleerd (zie picture), die naar de pijpen
van de VS danst, met als doel zoals we hierboven hebben beschreven.
RD: De Russische president Vladimir Poetin maakte vrijdag de annexatie van de gebieden Donetsk, Loehansk, Zaporizja en
Cherson formeel bekend. Hoe is deze annexatie tot stand gekomen? In het door Rusland bezette deel van de vier gebieden
mochten de burgers van 23 tot 27 september zich in een referendum uitspreken voor of tegen aansluiting bij Rusland. De
stemgerechtigden stemden in elk van de vier gebieden met overgrote meerderheid voor aansluiting bij Rusland.

GPPB.: Van een gedwongen annexatie is dus geen sprake. 90% van Oekraïeners in betreffende gebieden Donetsk, Loehansk, Zaporizja en Cherson- stemden vrijwillig en met grote vreugde voor de inlijving bij
Rusland, zoals destijds ook bij de Krim het geval was, omdat men het terroristische beleid en de gruwelijke
moordpraktijken jegens eigen bevolking door de Oekraïense regering, meer dan zat was. Dat is de generale
opinie van de voltallige Oekraïense bevolking, ten spijt van de misleidende RD-retoriek. Rusland is geen
oorlog begonnen, maar is een bevrijdingsactie gestart om de geterroriseerde Russisch-sprekende
Oekraïeners in genoemde gebieden weer vrijheid en vrede te geven en dat heeft Poetin met succes gedaan,
terwijl volgens de zwakzinnige MSM/RD-propaganda het Russische leger allang verslagen moet zijn
geweest.
RD: In het Westen wordt gesproken over schijn- of nepreferenda. Waarom? De referenda vonden plaats op door Russisch bezet
buitenlands, in dit geval Oekraiens grondgebied. Dat maakt het houden van een referendum onmogelijk.

GPPB.: Nepnieuwskrant, het RD, braakt doorlopend de grootste onzin. Er is namelijk totaal geen sprake van
een “schijn/nep-referenda”, aangezien Rusland de betreffende gebieden niet heeft bezet zoals het RDZeemannetje politiek-correct (=corrupt) suggereert, maar om de Russisch-sprekende bevolking in
genoemde gebieden te bevrijden van de agressieve nazi-praktijken van de Oekraïense (puppet) regering. De
referenda is volledig vrijwillig geschiedt, nog wel onder toezicht van buitenlandse waarnemers.
RD: Cindy W ittke, als politicoloog verbonden aan het Leibnitz-Instituut voor Oost- en Zuidoost-Europa-onderzoek in Regensburg,
stelt in het m agazine Dekoder dat de referenda instrument zijn van de Russische oorlogsvoering. De gebieden Donetsk en
Loehansk maakten 19 september de volksraadpleging bekend. De dag daarop, 20 september, volgden Cherson en Zaporizja.
Dezelfde dag kondigde Poetin in een toespraak de gedeeltelijke mobilisatie van 300.000 reservisten aan. Wittke stelt dat we deze
bekendmakingen bij elkaar moeten zien. Het gaat, met andere woorden, om een enkele handeling die door Moskou is
georkestreerd. “Hieruit blijkt dat de referenda een instrument van de Russische oorlogsvoering zijn en niet bijvoorbeeld een daad
van zelfbeschikking van in deze gebieden levende burgers.”
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GPPB.: Nepnieuwskrant, het RD, huurt bij elk dispuut voorspelbare nep-wetenschappers en/of politiek
gekleurde WEF-puppets in, om de deepstate-elite naar de mond te spreken. Het deepstate-RD bedrijft totaal
geen journalistiek, laat staan onafhankelijke journalistiek, zoals dat nu opnieuw blijkt met hun opvoering
van de anti-Rusland-politicoloog, Cindy Wittke. Het is de grootste onzin dat Poetin de referenda gebruikt als
een oorlogs-instrument. Hoe kan de redder van drenkelingen beschuldigt worden van moordpogingen? Ook
de link die Wittke trekt tussen de mobilisatie van 300.000 Russische reservisten en de referenda, is
lachwekkende onzin. De mobilisatie van de 300.000 reservisten staat in verband met een finaal Russisch
offensief tegen de toenemende Navo-provocaties en de mega-stroom westerse wapenleveranties aan het
Oekraïense leger. De bankrupte VS willen de oorlog in Oekraïne echter gaande houden om de Great Reset
wereldwijd en met name in Europa te kunnen doorvoeren, d.m.v. anti-Russische zelfmoordbans en
gaspijplijn-sabotage en andere false flags, om hun eigen zakken te vullen. Over westerse orkestratie
gesproken!
RD: De referenda kunnen niet serieus worden genomen omdat door de oorlog een groot deel van de Oekraïense bevolking is
gevlucht. In de delen in handen van het Oekraïense leger vonden geen referenda plaats.

GPPB.: Allemaal verzonnen onzin! Er is geen “groot deel” van Oekraïeners gevlucht en die gevlucht zijn, zijn
gevlucht voor de nazi-praktijken van Zelensky jegens eigen bevolking. Bovendien heeft het Oekraïense leger
geen “delen in handen” van betreffende gebieden, aangezien de gebieden volledig onder Russische controle
staan, ten spijt van de recente en tijdelijke mini-doorbraak van het Oekraïense leger in de stad Lyman in
Donbass.
RD: De referenda zijn dus niet gehouden volgens de regels van het volkenrecht? Inderdaad. Bovendien zijn ze niet vrij. Bij een
referendum gaat hem om vrije verkiezingen, waarbij burgers niet gedwongen worden te stemmen. Dat gebeurde wel degelijk in de
vier gebieden. De stemgerechtigden moeten bovendien de mogelijkheid hebben over de verschillende opties van gedachten te
kunnen wisselen. Denk aan vrije meningsvorm ing en vrijheid van de media. Het is ook een goed gebruik dat er onafhankelijke
waarnemers aanwezig zijn die nagaan in hoeverre aan alle voorwaarden is voldaan.

GPPB.: Volkenrecht? Hier wil het RD-Zeemannetje beweren dat Rusland handelt tegen het volkenrecht,
terwijl de VS al decades handelt tegen het volkenrecht door regime-changes, oorlogen en illegale inmengen
in minimaal 63 landen. Ook beweert RD-leugenbeest Zeeman dat de referenda niet vrijwillig is geschied,
maar gedwongen, terwijl in het begin van het RD-artikel juist het tegenovergestelde wordt beweerd,
zeggende: “De stemgerechtigden stemden in elk van de vier gebieden met overgrote meerderheid voor
aansluiting bij Rusland.”
Bovendien weerspreken de getuigenissen van de Oekraïeners in genoemde gebieden duidelijk de leugens
die het RD-Zeemannetje uitkotst. Daarbij komt dat er weldegelijk buitenlandse waarnemers aanwezig
waren bij de gehouden referenda.
RD: Wat staat de geannexeerde gebieden te wachten? Alles wat herinnert aan het Oekraïense verleden zal verdwijnen. Dat
gebeurde op de Krim die in 2014 door Rusland werd veroverd. Op de Krim ligt de door de Grieken gestichte stad Chersonesos, De
Russische autoriteiten besloten in het kader van de modernisering de ruïnes te veranderen in een vrijetijdspark. Restanten van
Griekse bouwwerken moesten wijken voor tribunes. Met het oosten van Oekraïne zal hetzelfde gebeuren. Alles wat m et de
Oekraïense cultuur en staat te maken heeft, wordt verwijderd. Boeken in de Oekraïense taal worden uit de bibliotheken gehaald en
vervangen door Russische werken. Van musea wordt de verzamelingen in beslag genomen. Op de televisie en radio zijn uitsluitend
Russische programma’s te zien en te horen.

GPPB.: Wat een onzin. Het Oekraïense verleden staat volledig in het kader van haar eeuwenoude Russische verleden,
aangezien Oekraïne eeuwenlang tot Russisch grondgebied behoorde. Alles wat de Oekraïense verraders in Kiev aan
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cultuur-veranderingen hebben ingevoerd, zijn door de Russen verwijderd, omdat het NIETS te maken had met
gesuggereerde “Oekraïense cultuur”. De Oekraïens-Russisch-sprekende bevolking juicht de Russische annexatie toe en
kan nu weer vrij en opgelucht ademhalen, met name nu de Russische taal in genoemde gebieden in ere wordt
hersteld.
RD: En wat betekent de annexatie voor de burgers? Het Russisch deel van de bevolking heeft er geen moeite m ee dat hun gebied
deel van Rusland gaat uitmaken. Voor de Oekraïners is het een compleet ander verhaal.

GPPB.: Alleen voor de Oekraïense Azov-nazi’s is het een ander verhaal, hoewel die reeds zo goed als uitgeroeid zijn,
maar niet voor de doorsnee Oekraïense bevolking, die door de nazi-regime’s in Kiev sinds 2014 worden
geterroriseerd, waarvan tal van video’s en getuigenissen van Oekraiense burgers dat al jaar en dag bewijzen.
RD: Iedereen in de geannexeerde gebieden krijgt een Russisch paspoort. Wie weigert krijgt geen pensioen, maar m ag ook geen
eigen bedrijf beginnen. De verwachting is dat Poetin Oekraïense burgers zal mobiliseren om dienst te nemen in het leger. Zij
worden dan gedwongen te vechten tegen landgenoten. In feite gebeurt dat nu al met de Krim-Tataren. Tot 2014 had deze etnische
minderheid de Oekraïense nationaliteit. Door de Russische inlijving van de Krim in 2014 kregen de Krim-Tataren de Russische
nationaliteit. Nu moeten ze vechten tegen hun vroegere landgenoten. Poetin zal er geen traan om laten als ze sneuvelen.
Mensenrechtenorganisaties spreken al van een etnische zuivering.

GPPB.: Volstrekt logisch dat de enkelingen die een Russisch paspoort weigeren in genoemde Russische(!)
gebieden, geen pensioen krijgen, omdat ze feitelijk landverraad plegen. De volstrekt idiote retoriek dat
Poetin “Oekraïense burgers zal mobiliseren om dienst te nemen in het Russische leger”, is een pure
diabolisering van de feiten, aangezien er in genoemde gebieden vanaf heden alleen Russen wonen, die niet
gedwongen worden om tegen “landgenoten” te vechten, aangezien Poetin helemaal niet tegen de Oekraïense
bevolking strijdt, maar tegen het nazi-regime in Kiev, of liever gezegd: tegen het provocerende Westen. Van
een etnische zuivering is dan ook totaal geen sprake en die zwakzinnige veronderstelling van het RDZeemannetje is dan ook pure propaganda. Degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, zoals
ook Steef de Bruijn dat doorlopend doet, halen de toorn van God op hun hals en zijn bannen die verdelgd
moeten en zullen worden.
KLIK OP DE ONDERSTAANDE LINK TER INZAGE PDF-DOCUMENT WAARIN EEN STEL
DIABOLISERENDE RD-ARTIKELEN OVER OEKRAÏNE EXPOSED WORDEN EN DOOR
WAARHEIDSFEITEN-ARTIKELEN/GETUIGENISSEN WORDEN WEERLEGD.
1. Poetin ondertekent akkoord over toetreding nieuwe Russische gebieden (in het Nederlands vertaald);
2. Lachwekkende RD-onzin: “Alles wat aan Oekraïne herinnert moet verdwijnen” - in dit artikel weerlegd;
3. Dit zeggen de Oost-Oekraïners zelf over de “schijnreferenda”;
4. Rusland annexeert “illegaal” zijn eigen land en volk, volgens westerse deskundigen;
5. Poetin ligt steeds meer onder vuur van bloggers en nationalisten - weerlegd door:
6. Poetin onthult de waarheid over kwaadaardige, SATANISCHE westerse leiders die de wereld
PLUNDEREN en de menselijke vrijheid vernietigen;
7. De anti-Russische propaganda campagne gaat in de hoogste versnelling;
8. Pijpleiding terrorisme is het 9/11 van de roerige jaren twintig.
http://www.providencemountainranch.com/REFERENDA% 20IN% 20OEKRAINE,% 20GOEBELIAANS% 20RD.NL% 20PROP
AGANDA,% 20PUTIN-SPEECH% 20ENZ.pdf
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