Poetin alweer schuldig verklaard aan moord
Vrijdag, 22 januari 2016 18:59

Gisteren trompetterde het voormalig NSB orgaan De telegraaf in diverse artikelen dat
Vladimir Poetin waarschijnlijk opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Londen.
Een moord die in 2006 plaatsvond en waar de Britten pas begonnen met een “onderzoek” in
2014, enkele weken na de ramp met MH17 op 17 juli.

Het Westen zal waarschijnlijk niet rusten met het demoniseren van Rusland totdat er uiteindelijk
een werkelijke militaire confrontatie zal volgen.
Wanneer dat gebeurt dan kan wat er dan nog over is van de Nederlandse bevolking verhaal
gaan halen bij voormalig NSB orgaan de Telegraaf die er werkelijk alles aan doet om zoveel
mogelijk olie op het vuur te gooien.
Van enige genuanceerde berichtgeving is geen sprake. Iedere gelegenheid die ze kunnen
vinden om de Russische president Poetin in een kwaad daglicht kan stellen, wordt
aangegrepen. Keurig zoals dat wordt opgedragen van hoger af .
Ieder argeloze lezer die het leest, is er dan na afloop waarschijnlijk volledig van overtuigd dat
Vladimir Poetin opdracht heeft gegeven voor de moord op Aleksandr Litvinenko, een
voormalige kolonel uit de Russische KGB en FSB. (veiligheidsdienst).
Het volgende is te lezen bij de Telegraaf:
De Russische president Vladimir Poetin heeft de moord op voormalig spion Aleksandr
Litvinenko waarschijnlijk goedgekeurd. Die conclusie trekt de Britse commissie die de moord op
Litvinenko heeft onderzocht. Rechter Robert Owen presenteerde donderdag het langverwachte
onderzoeksrapport.
We zijn wel gewend dat Poetin wordt beschuldigd zonder dat er bewijs wordt geleverd en ook
dit geval is niet anders:
Hoewel de onderzoekers het aannemelijk vinden dat Poetin de moordoperatie heeft bevolen,
vonden ze daar kennelijk geen sluitend bewijs voor.
Daar moet natuurlijk wel een punt aan gedraaid worden en dus lossen we dat dan zo op:
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De Russische geheime dienst heeft indertijd opdracht gegeven voor de moord op de
Russische spion Alexander Litvinenko. Dit gebeurde waarschijnlijk in opdracht van de
Russische president Vladimir Poetin. Het ultieme bewijs daarvoor wordt niet geleverd, maar
Britse media suggereren dat dit wordt achtergehouden vanwege veiligheidsoverwegingen.
Ziezo, klaar en de verdere demonisering kan weer beginnen.
Niemand neemt ook maar even de moeite om even een aantal andere zaken in ogenschouw
te nemen zoals het volgende:
Litvinenko overlijdt in november 2006 en op 1 december van dat jaar komt de Britse
veiligheidsdienst met de mededeling dat zij ervan overtuigd zijn dat deze moord niets te maken
heeft met de Russische president.
Hier een letterlijk stukje uit The Guardian van 1 december 2006.
Mr Litvinenko believed he was being targeted for criticising the Russian president, Vladimir
Putin.
However, British intelligence sources increasingly suspect that the former spy, killed by
polonium 210, was the victim of a plot involving "rogue elements" within the Russian state, it
was reported today.
While ruling out any official involvement by Vladimir Putin's government, investigators believe
only those with access to state nuclear laboratories could have mounted such a sophisticated
plot.
Kortom, net na de moord op Litvinenko is de Britse veiligheidsdienst ervan overtuigd dat de
moord is uitgevoerd door enkele “wilde of losgeslagen elementen” uit de Russische Federatie
en sluiten ze enige betrokken van de Russische overheid uit.
Dan gebeurt er jarenlang helemaal niets totdat in juli 2014 vlucht MH17 uit de lucht wordt
geschoten. Enkele weken later begint dan opeens een onderzoek in Engeland naar de moord
op Litvinenko onder leiding van een rechter Robert Owen.
Dit onderzoek levert na 18 maanden vervolgens geen enkel bewijs op, maar stelt wel dat
alles wijst in de richting van Poetin en vervolgens wordt er gesuggereerd dat er wel bewijs is,
maar dat dit geheim wordt gehouden.
Lijkt een beetje op de niet bestaande geheime satellietbeelden van John Kerry (ook zo
geheim dat ze niet mogen worden vrijgegeven) waaruit zou blijken dat de separatisten in
Oekraïne vlucht MH17 met een BUK-raket zouden hebben neergeschoten.
In 2006 waren de verhoudingen tussen Engeland en Rusland zonder meer goed te noemen.
Het laatste wat Rusland dan zou willen, is om in hartje Londen op een heel opzichtige manier
een relatief onbelangrijk iemand vermoorden.
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Acht jaar lang hebben de Engelsen niets gedaan. Ze verklaren na de moord zelf dat Poetin
en/of de Russische overheid niets met de moord van doen heeft en dan na het neerschieten
van MH17 beginnen ze plots een onderzoek waar dan met wat gegoochel, simsalabim, Poetin
als schuldige uit de hoge hoed wordt getoverd.
Vervolgens barst het circus los natuurlijk:
De Britse regering noemt de conclusies uit het rapport over de moord op oud-spion Aleksandr
Litvinenko ,,extreem verontrustend''. De Russische ambassadeur moet op het matje komen en
tegoeden van de twee Russische verdachten worden bevroren, kondigde de Britse minister van
Binnenlandse Zaken Theresa May aan in het Lagerhuis.
Natuurlijk moet dan voetbal ook weer ter sprake worden gebracht want die kampioenschappen
in Rusland mogen absoluut niet doorgaan.
Hij wil verder dat de regering de mogelijkheid overweegt om het wereldkampioenschap
voetbal van 2018 in Rusland tegen te houden.
We leven in een misselijkmakende wereld waar een slapende bevolking het ene onzinverhaal
na het andere wordt gevoerd.
Gelukkig worden de duistere machten achter de schermen steeds arroganter en onvoorzichtiger
en maken ze daardoor ook steeds grotere fouten waardoor nu toch echt veel mensen wakker
worden.
Het bovenstaande verhaal is werkelijk zo stompzinnig opvallend dom dat zelfs iemand met
een IQ van een overrijpe tomaat in de gaten begint te krijgen dat hier weer een smerig spel
wordt gespeeld.
Wat is er eigenlijk veranderd in meer dan 70 jaar?
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