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De Russische Onderzoekscommissie, een soort OM voor zware
criminaliteit dat rechtstreeks onder president Poetin valt, doet
onderzoek naar beschuldigingen dat het Oekraïense Rode Kruis
betrokken is bij schimmige zaakjes, waaronder het bijhouden van
gegevens over kinderen met ‘gezonde organen’ in de stad Marioepol.

De beschuldigingen zijn gedaan door Vladimir Taranenko, hoofd van
een vrijwilligersbeweging die de politiediensten in Donetsk
ondersteunt. De activist plaatste beelden op social media van een
kantoor van het Rode Kruis in Marioepol. Taranenko zei dat daar zeer
verdachte zaken zijn aangetroffen.

Meer dan 1000
Hij beweerde dat het kantoor medische gegevens had verzameld van
meer dan 1000 kinderen met ‘gezonde organen’. Er lagen ook
handleidingen over het gebruik van wapens die bedoeld leken te zijn
voor kinderen.
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Taranenko zei dat de onderzoekers van de Volksrepubliek Donetsk
licht zullen werpen op de activiteiten van het Rode Kruis, dat niet
bereikbaar was voor commentaar.

Doodstraf
De stad Marioepol werd onlangs bevrijd door het Russische leger, dat
daarbij werd ondersteund door de volksmilitie van de Volksrepubliek
Donetsk.

Heel Marioepol staat nu onder Russische controle. De laatste
verdedigers gaven zich recent over. Rusland heeft in Marioepol
duizenden Oekraïense soldaten aangehouden. Zijn zullen
terechtstaan en kunnen worden veroordeeld tot de doodstraf. Van de
militairen hoorde een deel bij het nazistische Azov-bataljon.
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De IJslandse journalist Haukur Hauksson bracht een bezoek aan
bevrijde gebieden in de Donbass in Oekraïne. Hij zag met eigen ogen
wat daar gebeurde.

Hauksson bezocht onder andere Donetsk, Debaltseve, Volnovakha en
Loehansk. Na de staatsgreep in 2014, georganiseerd door het
Westen, begon het Oekraïense leger zich flink te misdragen, aldus de
journalist. Vooral de Russisch sprekende Oekraïners in het oosten van
het land moesten het ontgelden, vandaar dat zij de militaire operatie
steunen.

De hypocrisie van het Westen is stuitend
De IJslandse journalist is blij met de komst van het Russische leger.
Hij zei in gesprek met RIA FAN dat mensen de plunderingen en
arrogantie beu zijn. “Er zijn veel nazi’s in Oekraïne die het Russische
volk haten. Mensen hopen dat er een einde komt aan de terreur in de
Donbass. De hypocrisie van het Westen is stuitend.”
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In verschillende Oekraïense militaire bases stuitte Hauksson op
nazivlaggen, naziliteratuur, swastika’s, en drank en drugs. De
soldaten behandelden de lokale bevolking zeer slecht. Ze namen
huizen in beslag en gooiden mensen eruit. Hauksson bezocht één van
deze huizen. De eigenaar was gedood omdat hij zich verzette.

Foto: Haukur Hauksson (Haukur Hauksson)

Onjuiste informatie
De journalist zei dat de westerse media onjuiste informatie
verspreiden over de Russische troepen in Oekraïne. Zondagavond zei
de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov in een
interview met de Franse zender TF1 dat de bevrijding van de regio
Donbass een onvoorwaardelijke prioriteit is binnen de speciale
militaire operatie.

Lavrov zei te verwachten dat ook veel andere gebieden niet staan te
popelen om terug te keren onder het gezag van de Oekraïense
regering in Kiev, die hij een regime van neonazi’s noemde.
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De Duitse journalist Alina Lipp sprak met een inwoner van de
Oekraïense stad Marioepol, die onlangs is bevrijd. Lipp zei tegen de
vrouw dat beweerd wordt dat Poetin de stad vernietigd heeft en
burgers heeft gedood.

“Dat klopt niet,” zei ze tegen de journalist. “De nazi’s hebben hier
burgers gedood. Mijn man ging op een dag water halen en werd
gevangengenomen en zwaar mishandeld. Net als twee andere
mannen.”

Dat zijn geen geruchten
Op de vraag waarom de nazi’s dit doen, antwoordde de vrouw: “Ik
heb geen idee.” Ze voegde toe dat zij allerlei soorten drugs gebruiken
en ‘niet normaal zijn’.

Ze vertelde verder dat Oekraïense soldaten kinderen en een vrouw
hebben verkracht. Haar man is verdwenen en waarschijnlijk
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omgebracht, zei ze. “Dat zijn geen geruchten, dat hebben ze me
persoonlijk verteld.”

Alleen de nazi’s
Russische soldaten doen dat soort dingen niet, benadrukte de vrouw.
“Zij hebben niet op burgers geschoten, dat hebben alleen de nazi’s
gedaan. Zij worden beschermd door Zelenski en hebben nog nooit
iets goeds gedaan.”

Ze zei ook dat burgers naar een kerk werden geleid, waar ze op de
korrel werden genomen door een Oekraïense scherpschutter.

00:20



5/27/2022 Nederlandse journalist doet verbazingwekkende vondst in voormalig hoofdkwartier Azovbataljon

https://www.ninefornews.nl/nederlandse-journalist-doet-verbazingwekkende-vondst-in-voormalig-hoofdkwartier-azov-bataljon/ 1/7

Foto: Sonja van den Ende in voormalig hoofdkwartier van Azov-bataljon (VK/Sonja van den
Ende)

Help door deze informatie met vrienden
op je social netwerk te delen!

Luister naar dit artikel NineForNews.nl

00:00 / 01:59

Voor de inwoners van Marioepol is de Oekraïense stad bevrijd.
Volgens de westerse media is de stad ‘gevallen’. In Marioepol was het
Azov-bataljon gestationeerd, een nazigroepering die jarenlang
getraind en gefinancierd is door het Westen.

Journalist Sonja van den Ende is in Marioepol en heeft in het
voormalige hoofdkwartier van het Azov-bataljon veel bewijzen
gevonden waaruit blijkt dat Hitler een prominente plek innam.

Tot haar verbazing lagen er visitekaartjes: van Michael Faul van de
Duitse ambassade, een Canadese kolonel genaamd Brian Irwin en
Christophe Boursin, een medewerker van de Franse ambassade in
Kiev. Kolonel Irwin ‘heeft een onmiskenbare invloed gehad op de
operaties van de Canadese strijdkrachten in Oekraïne’, zo wordt
gesteld.
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Schande
“Het bewijs dat de NAVO direct betrokken is en een proxyoorlog
voert tegen Rusland,” schrijft Van den Ende op haar website. “Het
komt er eigenlijk op neer dat de NAVO sinds 2014, de coup d’état, in
Oekraïne onder andere neonazi’s zoals het Azov-bataljon heeft
getraind en dit bataljon heeft op haar beurt de Russisch sprekende
bevolking in Oekraïne geterroriseerd, gemarteld en gedood.”

Het Westen is volgens de journalist medeplichtig aan genocide op de
burgers van de Donbass door deze neonazi’s te sponsoren. Eerder
financierde het Westen de jihadisten die flink hebben huisgehouden
in Syrië. “Een schande,” aldus Van den Ende.

https://freesuriyah.eu/?p=6444


5/27/2022 Nederlandse journalist doet verbazingwekkende vondst in voormalig hoofdkwartier Azovbataljon

https://www.ninefornews.nl/nederlandse-journalist-doet-verbazingwekkende-vondst-in-voormalig-hoofdkwartier-azov-bataljon/ 3/7

Foto: Beeld van Hitler in voormalig hoofdkwartier van Azov-bataljon (VK/Sonja van den

Ende)

Verliezen
Ze wijst erop dat er de laatste dagen steeds meer berichten naar
buiten komen over Oekraïense legereenheden die niet kunnen
vechten omdat ze geen materiaal hebben, met name aan het front in
Severodonetsk.

“Het Oekraïense leger en bovenal het Westen zijn aan het verliezen.
Krampachtig proberen zij dit te ontkrachten, maar de bewijzen
stapelen zich op. Naar wat ik gezien heb en waarschijnlijk nog ga
zien, gaat de NAVO verliezen!” concludeert Van den Ende.
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