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Niets gebeurt bij toeval en alles wordt heel lang van tevoren uitgestippeld ook al denken wij vaak dat wat er nu gebeurt
een kwestie is van oorzaak en gevolg.
De reden dat de huidige oorlog in Oekraïne kon ontstaan heeft alles te maken met sluipschutters die in opdracht van ‘the usual
suspects’ naar Kiev werden gevlogen.

We hebben in de loop der jaren behoorlijk wat artikelen geschreven over Oekraïne sinds daar begin 2014 een staatsgreep plaats vond.
Het officiële verhaal is dat het volk in opstand kwam tegen de toenmalige president Janoekovitsj.
Volgens de Wikipedia: (https://nl.wikipedia.org/wiki/Euromaidan)
De protesten begonnen op 21 november 2013 naar aanleiding van het niet-ondertekenen van een associatieovereenkomst tussen Oekraïne en de
Europese Unie. De betogers eisten meer Europese integratie, het aftreden van president Janoekovytsj en vervroegde verkiezingen.
Volgens Belgische media (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/19/hoe-maidan-5-jaar-geleden-een-einde-maakte-aan-de-relatieve-rust/):
Vijf jaar geleden kwam in Oekraïne een einde aan de Maidanrevolutie. Er vielen meer dan 100 doden. De zittende president Janoekovitsj vluchtte en de
leiders van de Maidanopstand namen de macht over. Vijf jaar later is het duidelijk dat dit een kantelpunt was in de recente Europese geschiedenis
waardoor er een einde kwam aan een periode van relatieve rust in Europa.
Eén van de weinigen in mainstreamland die wel doorhad dat dingen imisschien toch iets anders lagen was Jeroen Akkermans van RTL
(https://www.rtlnieuws.nl/buitenland/column/2041311/de-achterkant-van-de-revolutie-oekraine) Nieuws die schreef:
Als ik u vertel dat ergens een democratisch gekozen president is afgezet en er rechts-radicalen op de barricades staan die alle Nederlanders het land uit
willen werken, dan schrikt u. Nou, voor de deur van de Russische buurman staan strijders te posten, die niets van buitenlanders moeten hebben. De
woede richt zich vooral tegen de Russen in de Oekraïense keuken. Eén op de vijf burgers in Oekraïne is een Rus. Ze wonen er al eeuwen. Dus ja,
Poetin schrikt. Hij laat zijn manschappen warmlopen in de voortuin. De NAVO, de EU en de westerse pers waarschuwen hem in koor: "Poetin, u speelt
met vuur."
Maar wacht even: De OVSE-waarnemers hebben in 2010 niets aan te merken gehad op de presidentsverkiezingen die Janoekovitsj aan de macht
hebben gebracht. Het volk heeft hem gekozen en als we alle machthebbers afzetten die zichzelf verrijken, wie houden we dan over?
Wij schreven enige tijd later het volgende:
Oliver Stone laat via zijn Facebookpagina weten dat hij een vier uur durend interview heeft gehad met Janoekovitsj in Moskou voor zijn nieuwe
documentaire. Zo zegt Stone verder daar ook: Hij (Janoekovitsj) was de wettig gekozen president van de Oekraïne totdat hij dat op 22 februari opeens
niet meer was.
Hij gaat door met:
De waarheid wordt in het Westen niet uitgezonden. Velen geloven dat er buitenlandse pionnen door pro-Westerse facties werden geïntroduceerd met op
alles de vingerafdrukken van de CIA.
Heb een interview van vier uur met Janoekovitsj achter de rug waarvan de details in de documentaire zullen volgen, maar het lijkt duidelijk dat de
zogenaamde “schutters” die 14 politiemensen doodden en 85 verwonden en die 45 protesterende burgers doodden, buitenstaanders waren en
toebehoorden aan door derden opgezette oproerkraaiers.
Dat dit klopt werd later duidelijk uit een ander artikel:
In een artikel op de website bovendien.com (https://www.bovendien.com/laatste-nieuws/oekraine/maidansluipschutters-doen-onthullendebekentenis)wordt duidelijk dat Micheil Saakashvili, de voormalige president van Georgië, degene is die verantwoordelijk is voor de vele doden op het
Maidanplein.
Uit bekentenissen van een aantal schutters blijkt nu dat deze een aantal huurlingen heeft ingevlogen vanuit Georgië met de opdracht te schieten op
zowel betogers als oproerpolitie en zoveel mogelijk chaos te veroorzaken.
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De Maidan sluipschutters die in februari 2014 210 politieagenten en 70 demonstranten doodden hebben zich gemeld en een bekentenis afgelegd voor
een gerechtshof in neutraal gebied, Wit Rusland ook bekend als Belarus. De reden voor hun bekentenis is tweeledig. Ze kregen geen vergoeding voor
wat ze deden maar belangrijker, 6 van hun oud collega’s vonden onder verdachte omstandigheden hun dood. Om zichzelf te beschermen vertellen ze nu
precies wat er die dagen gebeurde, wie erachter staken en wat de bedoeling was.
De sluipschutters werden Oekraïne binnen gesmokkeld via Georgië in opdracht van Saakashvili. Saakashvili, die vooruit geschoven werd in 2003 door
Soros om de rozenrevolutie te leiden in Georgië. Volgens wikipedia een geweldloze revolutie maar niets is minder waar. Tientallen zo niet honderden
mensen die weerstand boden werden geëlimineerd door zijn regime. Later was hij ook de aanstichter van de oorlog in Zuid Ossetia in opdracht van
Soros maar de Russen eindigden deze oorlog in slechts 3 dagen. Het duurde jaren voordat Saakashvili uit zijn ambt werd gezet maar dit lukte uiteindelijk
toch. Saakashvili trok verder naar Oekraïne om daar zijn volgende opdracht voor Soros voor te bereiden. Onder de personen die rechtstreeks in verband
gebracht worden met de coup in Oekraïne zijn o.a. een Amerikaanse militaire officier die de belangrijkste contactpersoon was voor de coupplegers met
de naam Christopher Brian Boyenger ( waarschijnlijk een schuilnaam ) en Andriy Parubiy, de top van de Oekraïense nazigroep sinds 1991.
Historisch gezien is Georgia altijd een bolwerk geweest van het Zionisme (https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Georgia) en het is dan
ook niet zo vreemd dat Saakashvilli hele nauwe banden had en heeft met Israël.
Zo ging hij in 2006 op bezoek naar het land en maakte kennis met alle belangrijke functionarissen in de regering aldaar en kreeg een eredoctoraat van
de Universiteit van Haifa. In zijn toespraak die daarop volgde zei Saakashvili: "De bevolking van Georgië zijn de Joden van onze tijd".
In recentere tijden heeft Saakashvilli toegegeven dat het Israël is geweest die heeft gezorgd voor de bewapening van Georgië. Tijdens de kortstondige
oorlog met Rusland zei Saakashvilli onder andere: "De Israëlische wapens blijken heel effectief te zijn. We hebben twee Israëlische ministers in onze
regering. De Minister van Defensie, David Kezerashvilli, en de andere, Temur Yakobashvilli, als Minister van Territoriale Integratie. Zowel oorlog als vrede
zijn in de handen van Israëlische Joden".
Tot zover het eerdere artikel.
Twee Europese pionnen die in Maidan olie op het vuur wisten te gooien waren de inmiddels overleden VVD man Hans van Baalen en Guy Verhofstadt.
Maidan 2014: olie op het vuur
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Videolink (https://vk.com/video516205560_456239409)
Het is niet voor niets dat Poetin nu spreekt over Nazi’s in Oekraïne.
Het volgende is weer een deel uit een eerder artikel:
De oorlog gaat niet naar wens voor de regering van oligarch en ex CIA medewerker Petro Poroshenko. De separatisten in het oosten denken er niet aan
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om hun strijd op te geven. Zij zijn door de bombardementen op hun vrouwen en kinderen door Kiev alleen maar vastbeslotener om hoe dan ook stand te
houden. Iedere gedachte dat de twee partijen er onderling vreedzaam uit zullen komen, is dan ook een ondenkbare.
Zoals je vaak ziet bij gewelddadige psychopaten zijn de manieren waarop de leiders in Kiev het probleem in het oosten hebben aangepakt totaal mislukt
door hun methodes en gedrag. Doordat ze in feite een volledige blokkade van het oosten hebben ingesteld, zijn die gebieden zich automatisch nog meer
op Rusland gaan richten. Doordat de economie van het oosten nu volledig op Rusland is gericht en door de haat tegen alles wat uit Kiev komt, is het lot
van het land bezegeld.
Poroshenko is bang voor de toenemende macht van de ultra rechtse milities die de ruggengraat vormen van het hapsnap leger. Hij heeft dan ook
besloten tot de ontmanteling van die groeperingen, maar die pikken dit uiteraard niet.
Het grote probleem voor Kiev is dat de Right Sector en de aan hen geliëerde milities de kern vormen van hun militaire operatie tegen het oosten. De
Right Sector zorgde voor de spierkracht van de Maidan revolutie en stonden lijnrecht tegenover de Berkut, de elitetroepen die trouw bleven aan
Janoekovitsj.
De Maidan revolutie, beter gezegd de Amerikaanse staatsgreep, werd dan ook een duidelijke victorie voor de rechts extremisten. Hierna verklaarde de
groep dat er een nationaal referendum zou worden gehouden, zonder dat hiervoor de benodigde handtekeningen aanwezig waren. In feite eisten ze dat
hun programma door het land zou worden geaccepteerd. Dit behelst dat de oorlog aan Rusland moet worden verklaard, de oostelijke provincies volledig
geblokkeerd, Martial Law ingevoerd en legalisering van de milities. Bovendien willen ze dat de huidige regering, inclusief Poroshenko, ophoepelt.
Het land dat verzuipt in schulden zinkt snel in een economische afgrond. Oekraïne valt letterlijk aan alle kanten uit elkaar.
Het beruchte Aidar bataljon dat ook actief was in het oosten van de Oekraïne en gelinkt wordt aan de dader van het neerhalen van vlucht MH17, Igor
Kolomoisky, wordt door Amnesty International beschuldigd van oorlogsmisdaden.
Dan is er nog de neo-Nazi Azov Brigade waarvan de leden openlijk fascistische tekens dragen uit de Tweede Wereldoorlog en waarvan de leider, Andriv
Biletsky, verklaart dat het doel van zijn groepering is om “Het blanke ras te leiden in een strijd om te overleven”.

Tegen die achtergrond gaan we naar het nu (https://twitter.com/Elkinra2/status/1497640335417044993)waar een jonge vrouw uit Donetsk vertelt hoe zij
alles beleven wat er nu gebeurt.
Dat ze dankbaar zijn dat na 8 jaar beschietingen er eindelijk iets door Rusland wordt gedaan.
donetsk 1
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Videolink (https://vk.com/video516205560_456239410)
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Donetsk 2
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Videolink (https://vk.com/video516205560_456239411)
Donetsk 3
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Videolink (https://vk.com/video?section=upload&z=video516205560_456239412)
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl (https://Orjana.nl)
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