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NAVO’s Stoltenberg muteert in een Poetin-
aanhanger
februari 17, 2023

B ij het begin van de speciale militaire operatie van Rusland in
Oekraïne op 24 februari 2022 zei president Poetin: “We zijn
deze oorlog niet begonnen, maar we zullen hem nu

beëindigen.” Het gejoel in het Westen hierover was oorverdovend. Een
jaar later heeft NAVO’s Stoltenberg het oordeel van Poetin bevestigd,
schrijft Peter Haisenko.

Tijdens de persconferentie op het NAVO-hoofdkwartier op 13 februari liet secretaris-generaal
Stoltenberg persoonlijk de journalisten rechtop zitten en kennis nemen van een officiële
datumcorrectie met betrekking tot het begin van oorlogszuchtige gebeurtenissen in
Oekraïne. Een verslaggever van Associated Press wilde van de secretaris-generaal weten
hoe, na een jaar van recente gebeurtenissen in Oekraïne, de huidige oorlog “de NAVO en in

het bijzonder uw (Stoltenberg’s) werk had veranderd” (min. 28:19). De verklaring luidde
letterlijk als volgt:

“In één opzicht is de NAVO niet veranderd. Het is alleen gebleken hoe belangrijk de NAVO is

geweest. In feite heeft de NAVO sinds 2014 de grootste versterking van de collectieve

verdediging in een generatie doorgevoerd, want de oorlog begon niet vorig jaar in februari.

Die begon in 2014.”

Deze omstandigheid zou hebben geleid tot “een uitgebreide aanpassing van ons

bondgenootschap, met een hogere paraatheid van de strijdkrachten, met meer

aanwezigheid in het oostelijk deel van het bondgenootschap, met meer oefeningen,”
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vervolgde Stoltenberg in zijn uitwerking van de activiteiten aan de oostflank van de NAVO.
Als vermeend positief neveneffect van de gebundelde activiteiten van het militaire
bondgenootschap in Oekraïne voegde de NAVO-leider daaraan toe:

“En voor het eerst in vele, vele jaren zijn alle bondgenoten begonnen hun defensie-uitgaven

te verhogen.” Met het begin van de gebeurtenissen op 24 februari, zei hij, heeft het NAVO-
bondgenootschap onmiddellijk besloten “onze aanwezigheid te vergroten” om deze
“versterkte aanwezigheid die we de afgelopen jaren al hebben geïmplementeerd” uit te
bouwen. Vervolgens werd nog eens bevestigd dat de concrete planning voor een oorlog
tegen Rusland uiterlijk vanaf 2016 was begonnen:

“We hebben de gevechtstroepen in 2016 vastgelegd.”

De “invasie was geen verrassing”, legde Stoltenberg verder uit. De gebeurtenissen waren “te
voorzien”, daarom zou de NAVO “voorbereid zijn geweest toen het gebeurde”.

Wat Stoltenberg ook bezield mag hebben, hij bevestigt wat president Poetin vanaf het begin
heeft gezegd. Tegelijkertijd logenstraft hij al degenen die, de geschiedenis vergetend,
ontkennen dat Kiev sinds 2014 in het oosten oorlog voert tegen de eigen bevolking, met de
NAVO aan haar zijde. Met deze verklaring bevestigt hij ook dat de NAVO al minstens zeven
jaar werkt aan een oorlog tegen Rusland. Hoe kan anders worden geïnterpreteerd dat er al
in 2016 gevechtsgroepen werden vastgesteld? Iedereen die de gebeurtenissen in de Donbas
heeft geobserveerd, weet ook dat de burgerbevolking in de steden daar al enkele jaren
wordt beschoten met NAVO-wapens, wat heeft geleid tot meer dan 14.000 dode burgers. De
NAVO en haar secretaris-generaal zitten tot aan hun nek in het bloed van onschuldige
burgers.

Arrogant geven zij hun beleid van leugens toe

Nu moet men zich gewoon afvragen wat zowel Stoltenberg als Merkel, Hollande en
Porosjenko ertoe bewoog om de waarheid te vertellen. De laatste toen ze aankondigden dat
de Minsk-akkoorden nooit bedoeld waren om vrede te brengen, maar om Oekraïne te
bewapenen tegen Rusland. Oh ja, waarom denkt u dat de regering Merkel onopvallend
artikel 80 van het Wetboek van Strafrecht (StGB) heeft geschrapt, dat voorbereiding van een
aanvalsoorlog strafbaar stelt met de zwaarste straffen? Volgens het Duitse recht al, dat
overigens nog steeds van toepassing is op daden die vóór 2017 zijn gepleegd. Vergelijkbare
bewoordingen zijn te vinden in de VN-statuten. Beseffen deze oorlogsstokers niet dat zij zelf
de voorwaarden hebben geschapen om voor een internationaal tribunaal te worden gebracht
en berecht? Realistisch gezien is een rechtszaak niet eens nodig, want de daders hebben
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bekend. Zij zouden op zijn minst onmiddellijk in voorlopige hechtenis moeten worden
genomen. Er bestaat immers vluchtgevaar. Porosjenko is al naar Londen gevlucht.

In die zin moet men Poetin weer gelijk geven als hij zegt dat het Westen het “rijk der

leugens” is. Maar is het niet zo dat het Westen, de VS voorop, tot nu toe altijd is
weggekomen met zijn leugens? Is dat wat deze arrogantie bezielt om deze keer, zelfs tijdens
een lopend conflict, toe te geven dat ze hebben gelogen en de oorlog hebben gepland? Of
ontglipt de waarheid wanneer “journalisten” per ongeluk de juiste vragen stellen? Maar op
deze vraag aan Stoltenberg kwam niet eens het verbazingwekkende antwoord. Dus schepte
Stoltenberg gewoon op over hoe geweldig zijn werk is voor de NAVO en, natuurlijk, het
Amerikaanse imperium, hoe vooruitziend hij is en kon hij het niet laten om zichzelf te
feliciteren? Hoe dan ook, hij zei het en bevestigde daarmee alles waarvan Rusland en nu ook
China de NAVO en de VS beschuldigen.

Het rijk der leugens staat met de rug tegen de muur

Tot nu toe werd iedereen die erop wees dat de uitbreiding van de NAVO naar het oosten al
een agressieve daad van het Westen was, dat de NAVO schuldig is aan de huidige speciale
militaire operatie van Rusland, dat het Westen Kiev nooit heeft gemaand om eindelijk de
akkoorden van Minsk uit te voeren en dat de sancties tegen Rusland onrechtmatig en
schadelijk voor onszelf zijn, weggezet als een “Poetin-aanhanger”. Hoe zal het eruitzien nu
Stoltenberg zich heeft aangesloten bij de rijen van de Poetin-aanhangers? En dan is er nog
de kwestie van de ontploffing van Nordstream. De VS ontkennen het natuurlijk. Maar het
zou niet van toepassing moeten zijn: Wie eenmaal liegt… en zo recent nog betrapt is op
liegen? Hoe kan de regering van de BRD zich hieruit wringen als ze nog steeds weigert deze
oorlogsdaad tegen Duitsland op te helderen? De NAVO staat voor haar Armageddon.

Is het niet een slechte grap dat de VS nu eisen dat de onderzeese pijpleidingen beter
worden beschermd? Is in Washington het besef doorgedrongen dat zij niet de enigen zijn die
zo’n huzarenstukje kunnen uitvoeren? Het is waarschijnlijk de gebruikelijke praktijk van het
imperium om te liegen: Alles wat men zelf doet maar de “vijand” niet, wijt men aan de
vijand en gaat ervan uit dat de vijand net zo perfide zal handelen als men zelf heeft gedaan.

De wereld ziet wie er liegt en wie welke doelen nastreeft. Dank u, mijnheer Stoltenberg.
Maar laat het verval van deze psychopaat niet ook zien dat de leiders in het Westen precies
weten wat ze doen en hoe ze het doen. Honderdduizenden, zelfs miljoenen mensenlevens
tellen niet mee in de nobele doelstellingen om de macht van het Amerikaanse imperium te
handhaven en Rusland en China te vernietigen. En vergeet niet, Duitsland ook en dit alles
gedurende meer dan honderd jaar met Londen in de voorhoede.

VIDEO: Oekraïense luitenant beschrijft AFU poging tot
overgave vanuit Illyich fabriek in Mariupol (Nederlands
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Ik ben geen Poetin-aanhanger

Ergens wil ik mezelf niet aan de zijde van Stoltenberg zien als een Poetin-aanhanger.
Daarom zeg ik het heel duidelijk: ik ben geen Poetin-aanhanger! Ik vereer president Poetin
als de grootste staatsman van tenminste de 21e eeuw. NAVO-Stoltenberg heeft dit zojuist
bevestigd, net zoals hij heeft bewezen dat publicaties uit Rusland, bijvoorbeeld Russia
Today, eerder de waarheid verkondigen dan al onze systeemmedia. Daar kan men al lang te
weten komen wat Stoltenberg, Merkel en Co. werkelijk van plan zijn. Precies dit, namelijk
meer waarheidsgetrouwe berichtgeving, is de reden waarom deze Russische media in ons
land zijn gecensureerd en verboden. De propagandaleugens van het Westen mogen niet
verstoord worden. Hoe kan anders een rijk der leugens zijn burgers voortdurend voorliegen
en de velen leugens laten geloven.

In dit verband kwam zojuist het toepasselijke nieuws binnen. In Israël is er een bedrijf
genaamd “Team Jorge”, dat al enige tijd aanbiedt om voor veel geld verkiezingen en politiek
te manipuleren met valse rapporten en trollen. Zij claimen veel succes met hun activiteiten.
In de VS worden de censuuracties van Twitter en Co momenteel openbaar onderzocht. De
FBI zelf, “Big Pharma” en zelfs het US Department of Health and Human Services waren de
daders. De onthulling van Stoltenberg toont waarschijnlijk ook slechts het topje van de
ijsberg van leugens. Maar dit is wat er gebeurt als “topleiders” niet worden geselecteerd op
kwalificaties maar op ideologische gehoorzaamheid. Net zoals de Duitse minister van
Buitenlandse Zaken, die in dit opzicht overgekwalificeerd is, Rusland de oorlog verklaarde.
Ook dat was net zo eerlijk als de onthulling van Stoltenberg over het begin van de oorlog.
Maar ja, volgens hen liegt alleen Rusland en verspreidt het propagandistische valse
berichten.
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