

Oekraïne gebruikt door Amerika geleverde Dutch
wapens om NUCLEAIRE KERNCENTRALE aan te
vallen – Wij in het Westen zitten nu op een soort
tikkende tijdbom
augustus 12, 2022

H

et Oekraïense leger gebruikt in Amerika vervaardigde en
geleverde Geleide Meervoudige Lanceerraketsystemen
(GMLRS) om raketten af te vuren op de kerncentrale van
Zaporozhye in Oekraïne, die door Russische troepen bezet is, schrijft
Hal Turner.
De afbeelding hierboven toont een explosiefragment van een Amerikaanse GMLRS granaat
“Actuator”, die teruggevonden is nadat hij donderdag op het terrein van de kerncentrale
explodeerde. De Engelse taal op het fabricagelabel van de Actuator toont het
onderdeelnummer, het serienummer, de fabricagedatum, en er staat “Actuator Module
Assembly” op.
Het Russische leger heeft de controle over de Kerncentrale vroegtijdig veroverd tijdens zijn
Speciale Militaire Operatie om Oekraïne te de-militariseren en te de-nazificeren. De
kerncentrale is de grootste van Europa, met zes kernreactoren. Rusland veroverde haar in
maart van dit jaar, en heeft de centrale sindsdien veilig gesteld.
De reden waarom Rusland de centrale heeft ingenomen, is dat als er een kernongeluk met
die centrale zou gebeuren, de radioactieve besmetting door de plaatselijke heersende
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winden rechtstreeks naar Rusland zou worden meegevoerd. De Russen willen niet
dat er

straling hun land binnendrijft.
Maar begin deze week begon Oekraïne het ondenkbare te doen: opzettelijk
artilleriegranaten afvuren op de centrale; vervolgens de absurde bewering doen dat
Rusland aan het vuren was – op hun eigen Russische troepen!
Rusland heeft zelfs de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) uitgenodigd om
met inspecteurs naar de centrale te komen om precies te zien WIE het is die op de centrale
vuurt. Rusland zei dat het de inspecteurs veilig zal binnenbrengen en hen zelf zal laten zien
wie de centrale aanvalt.

Hoe Poetin de schuld geven Poetin helpt

Daarna werd het nog een orde van grootte erger:
Rusland verklaarde publiekelijk dat Oekraïne probeert de koelinstallaties voor verbruikte
splijtstof op het terrein van die centrale te raken, wat volgens hen een

catastrofe zal veroorzaken die erger is dan Tsjernobyl.”

“nucleaire

Rusland zegt dat Oekraïne daarmee probeert de centrale als een soort Tactisch
Kernwapen te gebruiken. Als Oekraïne een kernongeval kan veroorzaken, zouden
de stralingsniveaus erg lijken op de ontploffing van een tactische atoombom op
het slagveld.
DUS …

“Als Oekraïne een
nucleaire catastrofe veroorzaakt door de kerncentrale van Zaporozhye te
beschieten, zal Rusland een dergelijke daad als “nucleair terrorisme”
beschouwen, en volgens de gevestigde Russische militaire doctrine zou een
dergelijke nucleaire wandaad een Russisch nucleair antwoord vereisen; Rusland
zal op het “nucleaire terrorisme” van Oekraïne reageren door Russische tactische
kernwapens op Oekraïne af te vuren.”
Rusland heeft Oekraïne en de rest van de wereld gezegd:

Lezers herinneren zich misschien dat de onwettige president Joe Biden in het begin van de
Speciale Militaire Operatie publiekelijk opmerkte dat de NAVO zich niet zou inlaten met de
situatie Rusland-Oekraïne

“tenzij Rusland biologische, chemische of nucleaire wapens

gebruikt.” Als dergelijke wapens gebruikt worden, zeggen de VS en de NAVO dat zij
onmiddellijk ten strijde zullen trekken in Oekraïne.

Dutch
Wij in het Westen zitten nu op een soort tikkende tijdbom. Rusland heeft zijn standpunt

glashelder gemaakt. Als Oekraïne een nucleaire catastrofe veroorzaakt, zal Rusland dat
behandelen als nucleair terrorisme en terugslaan met tactische kernwapens.
De VS/NAVO heeft gezegd dat zij in de oorlog in Oekraïne zullen stappen als dergelijke
wapens worden gebruikt. En dus, terwijl u dit leest, is het enige wat het uitbreken van
een echte nucleaire wereldoorlog 3 in de weg staat, een of andere domme
Oekraïner, die GMLRS afvuurt op een kerncentrale.

VS viersterrengeneraal "militair analist" twittert videospel
als echte oorlogsstrijd in Oekraïne

Vergeef me als ik denk dat we allemaal verdoemd zijn.
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Russische geopoliticus Karaganov: “Westerse
elites zullen het conflict niet overleven”
augustus 13, 2022

I

n een recent interview met de “New York Times” heeft de
Russische geopoliticus en lange tijd presidentieel adviseur
Sergej Karaganov een uitgebreide evaluatie gemaakt van het
Oekraïne-conflict en ook gesproken over mogelijke toekomstscenario’s.
Het gesprek kan gezien worden als een vervolg op een interview in het
Britse weekblad “New Statesman” in april 2022 en een ander in het
Italiaanse geopolitieke tijdschrift “Limes” in juni, bericht Zuerst.
Karaganov interpreteert de oorlog in Oekraïne als het resultaat van de sluipende “escalatie
van de betrekkingen” tussen de NAVO en Rusland. Hij zegt het oorlogsgevaar reeds lang
voorzien te hebben en er voor gewaarschuwd te hebben. De Russische leiding was echter
overtuigd van een op handen zijnde ineenstorting van het politieke Westen, ten gevolge van
zowel economische zwakheden als een algemeen politiek-moreel verval. In wezen was de
nieuwe Koude Oorlog al meer dan een decennium geleden begonnen, en dus nog vóór de
Euromaidan in Oekraïne.
De Westerse elites probeerden in Oekraïne hun sluipende neergang een halt toe te roepen
door Oekraïne te kiezen als speerpunt “gericht op het hart van Rusland”. Het conflict was
vanuit het standpunt van Moskou onvermijdelijk, en daarom had Rusland besloten als eerste
toe te slaan.
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Volgens Karaganov waren de reacties van het Westen voorspelbaar, gezien de talrijke

crisissen en de wanhopige situatie van de westerse heersende elites. Uiteindelijk gaat het
huidige militaire conflict ook niet over Oekraïne. Hij verklaarde veeleer dat het conflict
ronduit existentieel is voor de westerse elites, die het vertrouwen van hun eigen volkeren
steeds meer verliezen.

Het westen is in Oekraïne in zijn eigen val gelopen

De huidige heersende Westerse elite zal dit conflict niet overleven, voorspelt Karaganov.
Niettemin zullen de meeste westerse staten, nadat zij het “liberaal globalistische
imperialisme” dat hun aan het eind van de jaren tachtig werd opgelegd, hebben afgeworpen,
weer opbloeien.
Gezien het politieke, economische en morele verval van het Westen zou Rusland er goed aan
doen zich de komende één à twee decennia afzijdig te houden. Na een gedeeltelijke
verandering van elites in het Westen zouden de betrekkingen zich echter weer moeten
normaliseren. Rusland streeft geenszins het suïcidale besluit na om zich van de rest van de
wereld te isoleren. Integendeel, zo zei hij, de wereld is bezig zich eindelijk te bevrijden van
de westerse hegemonie, en kan daarbij alleen maar winnen.
Volgens Karaganov hangt de internationale afkeer van Rusland nauw samen met het
verschijnsel van de zogenaamde “Cancel culture”. De Russische cultuur, ja alles wat Russisch
is, wordt het slachtoffer van deze rampzalige beweging in het Westen. Dit is echter een
fundamenteel probleem van het Westen, dat ook zijn eigen geschiedenis, zijn eigen cultuur
en ook de christelijke moraal en waarden heeft “gecanceld”. Uiteindelijk heeft het agressieve
Westerse beleid echter ook voordelen – het draagt ertoe bij de Russische samenleving en de
elites te zuiveren van de “overblijfselen van pro-Westerse elementen”.
In tegenstelling tot het Westen heeft Rusland de vrijheid van denken en de intellectuele
discussie nog kunnen behouden. In ieder geval zijn verschijnselen als Cancel culture of de
“onderdrukkende politieke correctheid” niet in de Russische Federatie te vinden. Rusland
sluit zich ook niet af voor de Europese cultuur, integendeel, het blijft een van de weinige
plaatsen die de schat van de Europese, westerse cultuur en haar intellectuele waarden
bewaart.

Rusland waarschuwt de VN-Veiligheidsraad dat de
denazificatie van Oekraïne voltooid zal worden

Dutchen
Karaganov beschrijft de verovering van de Donbass en de verovering van heel Zuid-

Oost-Oekraïne als het minimale oorlogsdoel van Rusland. Het doel is, zegt hij, het gebied dat
onder controle van Kiev blijft, politiek te neutraliseren en volledig te demilitariseren.
Volgens Karaganov staat de Russische leiding thans voor een existentiële keuze. Als Rusland
zijn kans om zich als “trotse en soevereine staat” te ontwikkelen behouden wil zien, moet de
huidige strijd voor een toekomstige “rechtvaardige en stabiele wereldorde” absoluut worden
voortgezet.
Oekraïne is bovendien maar een klein onderdeel van de alomvattende ondergang van de
“wereldorde van het mondiale liberale imperialisme” die wereldwijd door de VS wordt
opgelegd. De wereld evolueert momenteel naar een veel rechtvaardiger en vrijer systeem
van multipolariteit en verscheidenheid van beschavingen en culturen. Een van de centra van
de komende wereldorde zal in Eurazië ontstaan, met Rusland in zijn natuurlijke rol als de
“beschaving der beschavingen” en de noordelijke borg voor het evenwicht in de wereld, zei
hij.
Sergej Karaganov wordt beschouwd als Ruslands meest egocentrische en duizelingwekkende
denker op het gebied van het buitenlands en veiligheidsbeleid. Hij staat al lang bekend om
zijn provocerende en polariserende uitspraken. Karaganov was gedurende meer dan twee
decennia een invloedrijk adviseur van de Russische presidenten Jeltsin en Poetin. Hij was
mede-oprichter en ere-voorzitter van Ruslands oudste NGO, de Raad voor Buitenlands en
Defensiebeleid (SVOP), en van het belangrijke tijdschrift voor buitenlands beleid Russia in
Global Affairs. De wetenschappelijk directeur van de Faculteit Wereldeconomie en
Internationale Betrekkingen van de gerenommeerde Hogere Economische School van de
Russische Universiteit ziet zichzelf als de geestelijke vader van de wending van Rusland naar
de regio Azië-Stille Oceaan.

In Kosovo als in Oekraïne wakkert dezelfde Westerse
"onzichtbare hand" het conflict aan
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