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met Slavische 'untermenschen' werden op niets-ontziende wijze
afgemaakt.... 7.2 miljoen weerloze Slavische mensen werden afgeslacht.
WOII heeft aan totaal aan 27 miljoen (!) Russen het leven gekost!!

Rusland is dit niet vergeten, en rondparaderen met nazivlaggen is zout
in deze wonden. Toen de nazistische Azov milities in 2014 de nieuwe
regering in het zadel hielpen tijdens de Maidan coup, en de
daaropvolgende president Zelenskyy de wens uitsprak om wederom
kernwapens te bezitten was het wat betreft Putin klaar. Nazi's met
kernwapens op korte afstand van Rusland wordt (terecht) beschouwt als
een existentiele bedreiging, en operatie denazificatie werd gestart:
Rusland viel Oekraine binnen. De gruwelijke geschiedenis maakt
operatie denazificatie verdedigbaar. De grote vraag is waarom westerse
media hier een rookgordijn opwerpen en Putin als de bad guy
afschilderen. Als iedereen even zou helpen om de ZOOI op te ruimen
zou de klus immers een stuk sneller geklaard zijn, en kan er weer in
vrede gehandeld worden.
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Clustermunitie wordt door de het openlijk-neonazistische Azov bataljon
in Oost-Oekraine al sinds 2014 breed ingezet. Zie deze melding uit 2014
van human rights watch. Dit soort meldingen is lastig als fakenews weg te
zetten. Het gebruik van clustermunitie is een oorlogsmisdaad, maar de
Azov milities blijven dit gruwelwapen tot op de dag van vandaag
gebruiken.
Op Maandag 14 maart vuurde het Azov OekroNazi leger nog een
Tochka-U-Raket (Scarab, =clustermunitie) af, die het centrum van
Donetsk trof...

Bij deze inslag van clustermunitie kwamen meer dan 20 burgers om het
leven
Debatteren over de toepasselijkheid van het woord genocide op wat de
OekroNazis in de Donbas regio doen, is afleiding. Ze zijn nauw verweven
met de Zelenskyy-kliek, en plegen al 8 jaar misdaden tegen de
menselijkheid In Oost-Oekraine. Het Westen heeft zoals gewoonlijk
boter op het hoofd want belanghebbenden maken gretig gebruik van
de diensten van Azov milities (OekroNazis), bv Bellingcat merkt op dat
het gaat over extreemrechtse strijders en white supremacists, getraind
door westerse beveiligingsbedrijven. Vanuit historisch perspectief
schreef Trouw een uitstekend artikel over het zeer onprettige sentiment
vroeg in de 20-ste eeuw De genocidale politiek van de nazi’s vond in de
Oekraïne een zeer vruchtbare bodem.
De invasie van de Sovjet-Unie in 1941 door Hitler's nazis werd vergezeld
door een volkerenmoord erger dan in West-Europa. Complete dorpen
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Stand van zaken op 17 Maart
Avdiivka, de Stad van waaruit de OekroNazis nu de Burgers in Donetsk
konden Terroriseren, is inmiddels met de grond gelijk
gemaakt....Russische troepen hebben het tempo opgeschroefd, de
intensiteit van de artillerie, luchtbombardementen & raketten die de
OekroNazis over zich heen kregen in de stad Avdiivka, was extreem...na
dit Spervuur braken de LDNR-troepen door één van de zwaarst
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verdedigde districten in het héle Operationele Gebied...De Oekraïense
95e Luchtmobiele Brigade, de meest gevechtsvaardige eenheid van het
Oekraïense leger, verdedigde deze sector...en is hierbij compleet
weggevaagd...

Day 19 of Russian special operation in the …

De OekroNazis & hun NAVO-Terroristen-Vrijwilligers in Oost-Oekraïne
worden gemarineerd in “Ketels”...zijn afgesneden van de buitenwereld &
zitten als Ratten in de val...De Russen hebben Totale Controle over het
Luchtruim, elke Russische Eenheid is volledig
gevechtsklaar... De Speciale Militaire Operatie stopt niet, er zijn geen
vertragingen...Hele depots met Westers wapentuig inclusief tanks
worden door de Russen in beslag genomen, en aan de LDNR-troepen
overgedragen.

Hoe staan de zaken er voor wat betreft die USraëli & Viertes Euro-Reich
NAVO-Nazi-Vrijwilligers aan het Oostfront? Het feit dat Rusland de
NAVO-basis in Yaroviv heeft vernietigd, heeft het moraal onder de NaziVrijwilligers zeker geen goed gedaan..Deze NAVO-Legionairs étrangère
mogen blij zijn als ze aan de Frontlinie, 20 minuten na hun eerste
contact met de Russische troepen nog in leven zijn...Rusland vuurt o.a.
https://zaplog.pro/post/29937/operatie-denazificatie
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Het deel van de laffe huilebalken dat er niet in slaagt om te deserteren
zullen een makkelijke Prooi zijn voor de Russische Antiterreur-Eenheden,
de Militaire Politie, de Strijders van Ramzan Kadyrov & de Syriërs,
gespecialiseerd in “Urban-Warfare”. De Russische Generale Staf heeft
nogmaals Nadrukkelijk Onderstreept dat NAVO-Nazi-Huurlingen niet als
Militairen worden beschouwd, de Geneefse Conventie geldt voor hen
dus niet...Het Jachtseizoen is volledig geopend op deze Terroristische
Nazi-Huurlingen van het Westen.... er worden géén Krijgsgevangenen
gemaakt, Shoot to Kill...Operatie De-Nazificatie is inmiddels in Volle
gang...
NAVO-Nazi-Huurlingen zijn zelf overigens uitermate hulpvaardig bij de
opsporing & vernietiging van de bases...Ze maken volop Selfies & sturen
lieve berichtjes naar hun vriendinnetjes aan het Thuisfront met hun
Smartphones....waarbij ze onwaarschijnlijke beginnersfouten maken
zoals het meesturen van de Geo-Tag.
“Military briefing before going to battle with the invaders"
Latitude: 50° 27' 16.78" N
Longitude: 30° 31' 25.68" E

Mijn persoonlijke advies aan al die jankende, hevig geëmotioneerde
Laffe NAVO-Nazi-Legionairs étrangère is dan ook: Blijf vóóral lekker
https://zaplog.pro/post/29937/operatie-denazificatie
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Kalibr-raketten af op NAVO-Bases & Trainingscomplexen in de Oekraïne,
die worden systematisch volledig verwoest & in de as gelegd, alle
aanwezige NAVO-Huurlingen gedood of anderszins geneutraliseerd...
reportage over de Russische airstrikes op militaire bases
https://globalnews.ca/video/rd/72b17c7a-a330-11ec-a8fe0242ac110008/?jwsource=em
Rusland laat het Westen zien dat het Oekraïense Luchtruim volledig
onder hun Controle staat & dat hun conventionele ladingen een
Verwoestend effect hebben...

Dan wil je niet weten wat een schade die Hypersonische Avangards met
27x de snelheid van het geluid & een Kernkop erop, in potentie aan
kunnen richten...Al die Bombardementen op NAVO-Bases geven tevens
een duidelijk Signaal af aan iedere Terroristische Nazi-Huurling die de
Oekraïense grens oversteekt dat hij of zij direct in het Vizier komt van de
Strijdkrachten van de Russische Federatie...De raketinslagen hebben
grote impact op het moraal van de NAVO-Nazi-Huurlingen.
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thuis achter je PlayStation zitten, Call of Duty BlackOps spelen...zo kun je
lekker ongelimiteerd doodgaan & het is bovendien een stuk veiliger! De
Russen zijn als tegenstander toch écht een paar maten te groot voor
jullie. Heb je trouwens in een helder ogenblik het Lumineuze idee
opgevat om toch maar te Deserteren als NAVO-Nazi-Vrijwilliger, dan
word je door de OekroNazis aan de Grens tegengehouden & naar het
Front teruggestuurd...Dan had je je maar niet als Kanonnenvoer aan
moeten melden....Het Oekraïense Leger is wat dat betreft net de Cosa
Nostra: Once you're in...your in...There's no getting out of zoals de
Fransen het zo mooi zeggen: Légionnaire d’un jour, légionnaire
toujours...

Waar de in het westen als heroisch te boek staande 'vrijwilligers' ook
achterkomen is dat niet alleen de Russen ze dood willen, maar dat ook
voor de Zelenskyy-Kliek een dode buitenlander véél meer waard is dan
een levende. Ze weten namelijk maar al te goed dat Oekraine het in zijn
eentje Never-Nooit-Niet gaat redden tegen de Russen. Daarom sturen
ze vanaf het begin aan op Externe Inmenging...Dus zet Zelenskyy al zijn
Acteerskills in om zo Emotioneel mogelijk door te drammen over
versneld NAVO-lidmaatschap, versneld EU-lidmaatschap, een No-FlyZone, ...Helll - desnoods creert hij zelf een False-Flag WMD event!
Zolang het maar leidt tot inmenging van de NAVO.
Dat de hele boel dan binnen no-time escaleert in een Samson-Optie
WOIII Nucleair-Apocalyptisch rampscenario lijkt hem totaal niet bezig te
houden...maar ja dat heb je wel vaker met doorgesnoven Non-Binaire
Narcistische Über-Nazis...die verdwalen compleet in hun eigen
https://zaplog.pro/post/29937/operatie-denazificatie

8/12

3/21/2022

OPERATIE-DENAZIFICATIE

Waandenkbeelden, Hallucinaties & Angst-Psychoses...een kat in het
nauw die een ontsnappingsgaatje ziet vraagt zich niet af waar dit gaatje
heenleidt...die springt er gewoon in.
FALSE-FLAG CHEMICAL-ATTACK 3.0

Bekijk de volledige video en luister naar de Argumenten
De laatste keer dat de OekroNazis zware verliezen leden schoten ze MH17 uit de Lucht om de zo broodnodige steun van het Westen te
krijgen...de Verliezen van die OekroNazis zijn op dit moment veel groter
dan toen...Gedrag uit het verleden geeft nu eenmaal de beste
voorspellingen voor de toekomst...Ik ben zéér benieuwd wat voor
fabelachtige False-Flag-Operatie de Amerikanen dit keer weer uit hun
mouw gaan schudden om die “Evil-Russkies” de schuld van te kunnen
geven... Uncle Shmuel & the Empire of Lies in hun finale doodsstrijd, dit
zijn de laatste stuiptrekkingen...Rusland heeft géén enkele noodzaak
voor een Chemische en/of Biologische aanval ( ze winnen dit toch
wel)...maar komt straks wel met alle Keiharde Bewijzen om het Beest uit
z’n lijden te verlossen...Amerika gaat Wereldwijd het laatste armzalige
restje geloofwaardigheid dat ze nog over hadden verliezen....
De geloofwaardigheid van de Amerikaanse regering
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Wat gaat de MK-ULTRA-Mainstream-Media-GoebbelsPropagandamachine straks doen als alles uitkomt? De BiowapenLaboratoriums...de OekroNazi-Doodseskaders...het levend verbranden
van Etnische Russen aan Kruizen...Het beschieten & bombarderen van
Oekraïners door het Oekraïense Leger...het misbruiken van Oekraïners
als Menselijk Schild door de OekroNazis....Zelenskyy die uiteindelijk toch
niet in Kiev blijkt te zitten....een “Perfecte-Storm” doemt op aan de
Horizon....
Merijn Hugens (gast auteur)
Kanaalhouder
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NAVO-Terroristen-Vrijwilligers ... USraëli & Viertes Euro-Reich NAVONazi-Vrijwilligers ... NAVO-Legionairs étrangère ... Terroristische NaziHuurling ... NAVO-Nazi-Huurlingen ... NAVO-Nazi-Legionairs étrangère ...
OekroNazis ... doorgesnoven Non-Binaire Narcistische Über-Nazis ... MKULTRA-Mainstream-Media-Goebbels-Propagandamachine ... OekroNaziDoodseskaders.
Foei foei foei, ik heb er weer een hoop scheldwoorden bij geleerd.
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Blijf vóóral lekker thuis achter je PlayStation zitten
NEE! Fout advies: Kom vooral naar de Oekraïne, alwaar de Russen de
(bovenstaande kwalificaties) met graagte zullen opruimen. Dan zijn wij er ook
gelijk vanaf, met dank aan de Russen. Het zal maar je buurman wezen.
Uncle Shmuel & the Empire of Lies
The Empire of Lies is © van de heer V. Poetin. Het geheel klinkt als de nieuwste
boy-band.
De 'volunteer' op het plaatje ziet er idd niet bijster snugger uit.
Toch wel lachen, al is de situatie totaal niet lachwekkend.
@kilohertz
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Hmmmmm. Dit zei Bill Gates in 2015 : Bill Gates has warned of a bioterrorist
smallpox pandemic which could arise if we don't learn lesson
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@kiloherz: Dat wordt de volgende pandemie. Dit gaat die bio-terrorist straks
op de bevolking loslaten.
Ondertussen gaat de populariteit van Poetin door het dak in Rusland. Dit is
kicken voor hem en volledig gegund. Opname is tijdens het feest van de 9jarige hereniging van Rusland met de Krim.
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Meine erste Reise in das Konfliktgebiet in der Ost-Ukraine.
Wel in het Duits, maar de vertaler is dichtbij.
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