DE CRISIS IN OEKRAÏNE IS NIETS ANDERS
DAN EEN DOOR HET WESTEN
GEORGANISEERDE EN DOOR DE NAVO
GESTEUNDE FASCISTISCHE COUP,
À LA IRAK, LIBIË, AFGHANISTAN, ENZ.
(MET SYRIË IN HET VERSCHIET)

Constant liegende RD-acteur liegt
zichzelf de verdoemenis in!
RD betrouwbaarste krant
in het verspreiden van leugens

RD-acteur is 100% bilderberger puppet
RD-leugen-commentaar: Poetin zet Ruslands status als
grootmacht op het spel
29-08-2014 10:11 | Hoofdredactioneel commentaar

RD-acteur: “Het gaat in Oekraïne niet zoals in mei 1940, toen het
Duitse leger met duizenden manschappen en parachutisten de
Nederlandse grens over kwam. Maar toch is het niet overdreven
om van een Russische invasie in Oekraïne te spreken.”

Amerika niet langer geloofwaardig
door een van onze correspondenten
op aug. 26, 2014 - onder Buitenland
Mainstream media volgen braaf
In de nasleep van het neerhalen van de MH17, heeft de westerse
media het gemanipuleerde nieuws vanuit Washington gevolgd,
alsmede hun eveneens gemanipuleerde reportages en
gemanipuleerde rapporten om ervoor te zorgen dat de
Europeanen geloven dat de pro-Russische “separatisten”, en dus
Rusland de schuld zou krijgen van het neerhalen van dit vliegtuig.
Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland werd de pers een
verlengstuk van Washington’s propaganda machine. Dit ondanks
het gebrek aan bewijs van zowel Washington en Kiev om hun
onverantwoorde beschuldigingen te ondersteunen.
Het duurde echter niet lang, voordat de publieke opinie in Europa
begon om te draaien. De cruciale factor was de door de
Amerikanen openlijk geuite dreiging, vastgelegd in een wet die
was aangenomen door zowel het Huis van Afgevaardigden als de
Senaat van het Amerikaanse Congres. Deze dreiging zou
uiteindelijk kunnen leiden tot een invasie van Nederland door het
leger van de VS.

Lees volledig goebeliaans RD-commentaar via link:
www.refdag.nl/ opinie/ commentaar/
commentaar_poetin_zet_ruslands_status_als_grootmacht_op_het_spel_1_85
0778

Bronlink:
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/08/amerika-niet-langer-gel
oofwaardig-voor-europa/

Westerse oorlogspropaganda zo doorzichtig als glas:
http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/08/Duitse-media-sp
reken-over-oorlog-en-Russische-gevechtstanks-in-Oekrane
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Geen respect meer voor “Waarheid” in VS en EU
door Jenny Cok op aug.18, 2014, onder Buitenland
Westerse media in voetsporen van Washington
De westerse mainstream media hebben bewezen en duidelijk aan
iedereen laten zien dat zij een verzameling onwetende,
incompetente en manipulerende dwazen zijn die oorlog verkopen
voor geld zoals hoeren hun lichaam verkopen aan klanten.
De westerse media zijn in de voetsporen getreden van
Washington en hebben de Russen de schuld gegeven voor het
neerhalen van het Maleisische passagiersvliegtuig, zonder ook
maar één greintje bewijs. In plaats van bewijs te leveren
gebruikten de media een voortdurende herhaling van de
beschuldiging als mantra om hun lezers te brainwashen, zodat zij
Rusland als boosdoener zouden zien. Washington hield bewijs
achter waaruit bleek dat Kiev verantwoordelijk was voor de
aanslag. Het doel van de media was niet om de waarheid te
vertellen, maar om Rusland in een kwaad daglicht te stellen. Nu
hebben we het mediaverhaal van de gepantserde Russische
colonne die de Oekraïense grens zou zijn overgestoken en door
Kiev in enkele minuten aan flarden zou zijn geschoten, Britse
verslaggevers verzonnen dit verhaal of zijn aangespoord door
CIA-agenten die erop uit zijn om een oorlogsverhaal op te
bouwen.
De ooit zo betrouwbare, maar inmiddels beruchte “BBC” maakte
een hype van het verhaal zonder ook maar enig onderzoek te
doen. Ook de Duitse media, waaronder “Die Welt” schalde het
verhaal over heel Duitsland zonder dat zij zich zorgen maakten
over het gebrek aan bewijs. Het hele mediaverhaal is te
belachelijk voor woorden om een aantal redenen die voor een
normaal denkend mens overduidelijk moeten zijn.
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De eerste reden is dat de Russische regering het helemaal
duidelijk heeft gemaakt dat het de bedoeling is om de situatie te
de-escaleren. Toen andere Russisch-talige gebieden in Oekraïne
het voorbeeld van de Krim wilden volgen en stemden voor
aansluiting bij Rusland, weigerde president Poetin dit te
honoreren. Om zijn pogingen tot de-escalatie te onderstrepen,
vroeg Poetin de Doema om zijn bevoegdheid om in te grijpen in
Oekraïne, te ontbinden. Omdat de Russische regering (in
tegenstelling tot de VS en EU) de wettigheid van een rechtsstaat
benadrukt, kunnen de Russische strijdkrachten niet naar
Oekraïne worden gezonden alvorens de Doema Poetin een nieuw
mandaat heeft verstrekt.
De tweede reden waarom het verhaal duidelijk onwaar is, dat als
de Russische regering daadwerkelijk besluit om Oekraïne binnen
te vallen zij dit zeker niet doen met een kleine gepantserde groep,
onbeschermd door luchtsteun of soortgelijke krachten. Wanneer
Rusland binnenvalt zal dat met een kracht zijn die de Oekraïense
(semi)milities in een paar uur tijd zal oprollen, en Oekraïne
gewoon weer in Russische handen zou zijn.
De derde reden dat het verhaal van geen kanten klopt is dat geen
enkele westerse nieuwsorganisatie bereid is om het bewijs van
hun verhalen voor hun rekening te nemen. Waar we nu getuige
van zijn is het totale gebrek aan integriteit door de gehele
westerse mainstream media.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/08/geen-respect-meer-voo
r-waarheid-in-vs-en-eu/
Bron: www.PaulGraigRoberts.org
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Goed onderbouwd artikel van Franklin ter Horst
Oekraïne in crisis

ex centrale bankier werd zonder aarzelen door de leiders in
Washington en Brussel erkend.

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 13 maart 2014)
(Laatste bewerking: 15 augustus 2014)

De zogenaamde 'revolutie' in Oekraïne is niets anders dan een
door het Westen georganiseerde en door de NAVO gesteunde
fascistische coup om het land te annexeren en binnen de Westerse
invloedssfeer te brengen. In werkelijkheid werd met hulp van
Washington en Brussel een democratisch gekozen regering in
Kiev omver geworpen, zodat die kon worden vervangen door een
anti-Russisch, pro-globalistisch marionettenregime. Deze
Westerse inmenging noemt men ‘een vrijheidsstrijd tegen een
corrupte dictator’. De hele situatie is vooropgezet.
Overal in Kiev en andere plaatsen zijn hakenkruisen te zien en
brengen fascisten de Hitlergroet. In het stadhuis van Kiev zijn na
de fascistische staatsgreep hakenkruizen op de muren
aangebracht en eveneens het naar Hitler verwijzende cijfer 88.
Deze door het Westen gesteunde rechtse Neo-Nazi-groeperingen
zijn ook verantwoordelijk voor de meeste doden op het
Maidanplein in Kiev. In 2012 werd de huidige Oekraïense
regeringspartij Svoboda in het Europees parlement fel
bekritiseerd vanwege haar antisemitische karakter en
Ruslandhaat. Nu slechts twee jaar later zijn de leiders in Brussel
onder leiding van Herman van Rompuy en de
Obama-administratie dit vergeten en wordt het huidige
antisemitische geboefte in Kiev massaal door het Westen
gesteund.

Luister goed Yatsenyuk, wij
trekken aan de touwtjes en je
moet precies doen wat wij
zeggen. Is dat duidelijk?!

Poetin heeft als reactie op de Westerse inmenging in de Oekraïne,
onmiddellijk de Krim (Crimea) aan Rusland toegevoegd. Het was
Obama’s plan om Rusland te beroven van zijn marinebasis aan de
Zwarte Zee, maar dat is mislukt. Nu is zijn plan Amerikaanse
raketten in Oekraïne op te stellen en deze te richten op Moskou.
Ook daar zal Vladimir Vladimirovich Poetin beslist niet akkoord
mee gaan. Angela Merkel reageerde geschrokken na haar
telefoongesprek met Poetin waarin hij duidelijk te kennen gaf het
Westen verantwoordelijk te stellen voor de crisis in de Oekraïne.

De illegaal aan de macht gekomen interim-premier Areniy
Yatsenyuk is niets anders dan een trekpop van het Westen. Deze

Dat Washington overduidelijk bij dit conflict betrokken is blijkt
uit deze reportage waarin zwaar bewapende huurlingen zijn
gefilmd in de stad Donetsk, in het pro-Russische zuiden en oosten
van het land. De huurlingen zijn gekleed in het uniform van de
speciale Oekraïense politie eenheid Sokol. Ze worden onder meer
ingezet om pro-Russische betogers te provoceren. Volgens een
verklaring van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken
zijn deze huurlingen van Academi (voormalig Blackwater) ook
actief in de regio Slovjansk. Dit bericht wordt bevestigd door ‘Bild
am Sonntag’. Volgens deze krant zijn er in deze regio zo’n 400
zwaar bewapende Academi actief. De krant baseert zich op
berichten van de Duitse inlichtingendienst BND. De huurlingen
zouden vooral een coördinerende en leidinggevende rol hebben in
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de strijd tegen de separatisten in de regio Slovjansk. Academi
weerspreekt de berichten maar uitgerekend de Amerikaanse
geheime diensten hebben zelf de geheime inzet van Blackwater
soldaten in Oekraïne bevestigd.
Volgens Pro-Russische activisten zijn er complete ‘doodsploegen’
van de CIA in het Oosten van Oekraïne actief. De CIA ‘adviseert’ ter
plekke het fascistische bewind in Kiev over hoe de rest van het
land stevig in de greep te houden. En zo gaat Washington door
met het provoceren van het Kremlin. Academi werd in 1997
opgericht door een voormalig lid van de Navy-Seals. Academi was
eerder al onder meer betrokken bij de oorlog in Irak, Afghanistan
en de opstand tegen het bewind van Moeammer Gadhaffi in Libië.
In onder meer Irak kregen ze van het Amerikaanse leger de vrije
hand. Ze trokken zich niets aan van de regels en wetten en
vermoorden met regelmaat Iraakse burgers. In 2007 richtten ze
een bloedbad aan op een markt in Bagdad toen ze lukraak om zich
heen begonnen te schieten. 17 burgers vonden de dood.
Rusland heeft Kiev opgeroepen onmiddellijk te stoppen met het
inzetten van deze Amerikaanse huurlingen omdat dit kan leiden
tot een burgeroorlog. Inmiddels hebben Washington en Brussel
sancties afgekondigd en heeft Obama Amerikaanse
jachtbommenwerpers naar de Baltische landen en naar Polen
gestuurd en slagschepen naar de Zwarte Zee op de druk op Poetin
op te voeren!
Scull & Bones satanist, John Kerry, verweet Rusland onder
“schending van het volkerenrecht” de “Oekraïne binnen
gemarcheerd” te zijn, terwijl zijn eigen land onder flagrante
schending van het volkerenrecht onder meer Grenada, Panama,
Irak (1991-2003), Afghanistan, Somalië is binnen gemarcheerd.
Washington zat achter de val van Muammar Gadhaffi en probeert
de regering van Syrië ten val te brengen. Burgers in onder meer
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Pakistan, Afghanistan en Jemen worden bestookt met Drones
waarbij al duizenden onschuldige burgers om het leven zijn
gekomen.
Washington hitste het Georgische leger op tegen de Russische
bevolking van Zuid-Ossetië. De buitengewone arrogante Obamaadministratie neemt beslissingen alsof ze de mening van de hele
wereld verkondigen. Washington is bezig zichzelf geweldig in de
voet te schieten. Diverse malloten zoals John McCain, de senator
van Arizona, schilderen Rusland af als een schurkenstaat. Het lijkt
wel alsof het Westen heel bewust toewerkt naar een (Derde)
Wereldoorlog. De Verenigde Staten participeert al jaren in het
omverwerpen van buitenlandse regeringen in naam van de
verspreiding van de democratie. De geschiedenis leert dat dit
beleid slechts tot chaos heeft geleidt met enorme aantallen doden.
Hij lijkt er sterk op dat Obama en trawanten en zijn trekpoppen in
Europa rechtstreeks aansturen op een nieuwe wereldoorlog. De
bevolking van het Westen wordt op grote schaal misleid met pure
propaganda en regelrechte leugens, deze keer over de crisis in
Oekraïne. Door de propaganda geloven velen in het Westen dat
Rusland de agressor is, en president Vladimir Poetin hoe dan ook
moet worden gestopt, omdat hij een ‘gevaar’ vormt voor de ‘vrije’
wereld. De anti-Russische propaganda liep zelfs zo hoog op, dat de
voormalige Oekraïense president Yulia Tymoshenko, het
lievelingetje van het Westen, vrijwel zonder aandacht en protest
kon pleiten voor het met kernwapens vernietigen van de 8
miljoen Russen in de Oekraïne, en Rusland zelf. Ook zei ze Poetin
persoonlijk een kogel door zijn hoofd te zullen schieten.
Washington wil de hele wereld hun wil opleggen.
Het maakt totaal niet uit of hun acties illegaal zijn. Wanneer
Washington een land binnenvalt met duizenden doden tot gevolg
moet niemand daarover zeuren want ze eigenen zich dat recht
toe. Wanneer ze met hun Drones en raketten mensen opblazen
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doen ze dat in naam van het verdedigen van mensenrechten.
Wanneer een land haar soevereiniteit en territoriale integriteit
probeert te verdedigen, dan stuurt Washington gemaskerde
boeven die de mensenrechten met grof geweld overtreden en
dood en verderf zaaien.

Yulia Tymoshenko hier samen met Poetin
in betere tijden

De Obama maffia wil de wereld
nu duidelijk maken dat dit provocatiescript ook zal werken voor
Rusland net zo lang tot Poetin onder druk van sancties en andere
provocaties aan hun eisen zal toegeven. Maar dat zal niet
gebeuren! Ze doen net alsof Rusland slechts een regionale
grootmacht is maar dit land beschikt over een nucleaire capaciteit
waarmee men de Verenigde Staten in een klap volledig kan
vernietigen. Rusland is geen regionale grootmacht maar een
wereldmacht.
Washington zit samen met Brussel achter de machtswisseling in
de Oekraïne om dit land volledig los te weken van Rusland. Maar
het lijkt er op dat ze met hun arrogantie een grens hebben
overschreden die ernstige gevolgen kan hebben want Poetin is de
expansiedrift van het Westen meer dan zat en spreekt van een
“extreem gevaarlijke situatie” waarin niemand meer veilig is.
In een taalgebruik dat doet denken aan de Koude Oorlog zei
Poetin: “De éénpolige wereld van de VS heeft oorlog, verwoesting
en onveiligheid gebracht.”
Onder de Russische bevolking is de anti-Amerika stemming sterk
aan het toenemen, vooral sinds de politieke omwentelingen in
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Georgië en nu in de Oekraïne. Er is duidelijk sprake van
antiwesterse sentimenten. Mensen in topposities zinspelen er op
dat bepaalde krachten in het Westen erop uit zijn Rusland te
verzwakken. Ook de mensen in de straat kijken opnieuw
wantrouwend naar het Westen. Een veel gehoorde opmerking is:
“Wij worden van alle kanten door het Westen omsingeld.”
Geholpen door olie en gas, stromen de miljarden dollars de
schatkist binnen, een ontwikkeling die menigeen de nodige
zorgen baart. Het Westen verkeert in een droom en zal daar de
gevolgen van ondervinden wanneer ze Poetin nog langer blijven
treiteren. De Westerse regeringsleiders negeren dit feit echter
compleet. De militaire staf in Rusland is niet langer bang voor een
reactie van het Westen. Maar het Westen slaapt, en wil niet horen
van het groeiende gevaar vanuit het Oosten, dat voortkomt uit het
Kremlin en haar Chinese bondgenoten. Waarschuwingen van
bekende Russische waarnemers zoals Viktor Suvorov en Validimir
Bukovsky worden vrijwel totaal genegeerd. Op 4 juli 2012 vierden
de Amerikanen hun Onafhankelijkheidsdag. En juist op die dag
stuurden de Russen twee strategische nucleaire bommenwerpers
richting Amerika. De twee bommenwerpers drongen het
territoriale luchtruim van de westkust van Amerika binnen, bij
Californië. Ze werden onderschept door Amerikaanse
jachtvliegtuigen. Het was al voor de tweede keer binnen twee
weken dat Russische nucleaire bommenwerpers het luchtruim
van Amerika binnendrongen. Eerder ging het om Alaska. Volgens
een Russische militaire woordvoerder maken die acties deel uit
van ‘simulatieaanvallen op de vijand’.
Op 11 juni 2014 kreeg de westkust van de Verenigde Staten
opnieuw bezoek van maar liefst vier strategische Russische
bommenwerpers. Twee van de toestellen werden gespot in de
buurt van Alaska en twee ruim 80 kilometer uit de kust van
Californië. Deze bommenwerpers kunnen kernwapens vervoeren,
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en vanaf grote afstand kruisraketten met kernkoppen afvuren.
Ook bij Japan en bij de Amerikaanse basis op het eiland Guam
worden steeds vaker Russische toestellen gesignaleerd. In maart
onderschepten Nederlandse F-16’s twee Tu-95 Bears boven de
Noordzee.
Brussel en Washington begaan de ene brutaliteit na de andere
terwijl ze met een beschuldigende vinger naar Rusland wijzen. De
idiote Westerse media schrijven precies dat wat Brussel en
Washington willen dat ze schrijven. Het is onvoorstelbaar wat ons
dagelijks aan pulp wordt voorgeschoteld door de westerse pers.
Er is geen enkele sprake van kritische beoordeling van
gebeurtenissen. De bevolking in het Westen heeft hoegenaamd
niets vernomen van de door de huidige machthebbers in de
Oekraïne ingehuurde scherpschutters die zowel politie als
demonstrerende burgers hebben gedood.

Ook was zij het die in 2013 verantwoordelijk was voor een wet
die het onmogelijk maakte voor Amerikanen om Russische
kinderen te adopteren vanwege het risico dat ze zouden worden
geadopteerd door homoseksuele paren. Ook staan wetten op haar
naam die de bijdrage van belastinggeld aan abortus beperken en
die beperkingen opleggen aan de mogelijkheid tot abortus. Verder
bevorderde ze door middel van wetgeving de versterking van de
positie van Russische gezinnen, gezien vanuit een christelijk
perspectief. Obama misbruikt de economische sancties om Yelena
Mizulina te treffen en zendt een zeer duidelijke boodschap aan de
Russische christenen. Maxim Obukhov, de grondlegger van de
Russische pro-life beweging, vertelde aan LifeSiteNews: ‘Er wordt
veel gesproken over een nieuwe Koude Oorlog, maar Obama heeft
openlijk de oorlog verklaard aan christenen die zich tegen de
cultuur van de dood verzetten. Hij doet dit in Amerika, en ook in
het buitenland.’

Uit onvrede over de gang van zaken rond de Krim, hebben Brussel
en Washington een aantal hooggeplaatste Russen op een zwarte
lijst gezet. Hieronder bevindt de Russische pro-life leider Yelena
Mizulina. Mizulina is lid van de Russische Duma (parlement) en
maakt deel uit van het Comité betreffende Familie, Vrouwen en
Kinderzaken. Haar werkzaamheden hebben absoluut niets te
maken met de Krim, met het Russische leger, de diplomatie en iets
anders wat verbonden zou kunnen zijn met de huidige crisis. Het
Witte Huis zegt dat Mizulina op de zwarte lijst staat vanwege haar
status als lid van de Duma. Maar in de praktijk blijkt er veel meer
achter te zitten want het kan natuurlijk nooit zo zijn dat Obama
haar toevallig koos uit alle 450 leden van de Russische Duma.
Mizulina is namelijk bekend om haar christelijke visie op en inzet
voor het huwelijk, adoptie, de familie en het recht op leven. Ze
was verantwoordelijk voor wetten die in 2010 en 2012 zijn
aangenomen om kinderen te beschermen voor ongepaste
informatie op internet.

Joden verlaten Oekraïne
Vanwege de alsmaar toenemende spanningen in de Oekraïne,
besluiten steeds meer Joden naar Israël te emigreren. Toen de
crisis in de Oekraïne begon, staken ook antisemitische hetzes en
gewelddadigheden de kop op. De Joodse leiders hebben nog nooit
eerder meegemaakt dat Joden zo massaal naar Israël willen
vertrekken. De opperrabbijn van Odessa zei: ‘We hebben hier van
alles meegemaakt, honger, oorlogen, maar in al die jaren heb ik
nog nooit zo vaak over emigratie horen spreken als nu.’
Rabbijn Wolff vertelt: ‘Het is ongelooflijk wat hier gaande is. De
economie functioneert al maanden niet meer, en het gevoel van
veiligheid is totaal verdwenen. Odessa is een oorlogsgebied
geworden.’s Avonds komt niemand zijn huis meer uit, het lijkt wel
een spookstad. We hebben meer veiligheidspersoneel moeten
inschakelen bij Joodse winkels en instellingen. Op de
vrijdagavond, als we in de synagoge bidden, staan er vijftig
bewakers voor het gebouw. De Joden in de Oekraïne hadden
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gehoopt dat het antisemitisme in hun land iets van voorbijgaande
aard zou zijn, maar daarin hebben ze zich ernstig vergist. De
Oekraïne is druk bezig zich van zijn Joodse bevolking te ontdoen.
Volgens een enquete denkt zeventig procent van de Oekraïnse
Joden erover om allija te maken. Het Israëlische consulaat kan de
aanvragen nauwelijks verwerken.
De Oekraïne is een land waar het Joodse volk verschrikkelijke
herinneringen aan bewaart. Zo vertrokken er tussen (1881-1903)
duizenden Joden vanwege tientallen pogroms. Dat herhaalde zich
in 1918-1919 en in 1920 vonden er in de Oekraïne maar liefst 142
pogroms plaats waarbij duizenden doden vielen.
Ter inzage complete Ter Horst-artikel met hyperlinken:
http://www.franklinterhorst.nl/Oekra%C3%AFne%20in%20cris
is.htm
____________________________________________________________________________
Poetin’s strijd tegen de Rothschild’s en de nieuwe
wereldorde:
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/03/poetins-strijd-tegen-de
-rothschilds/
Leger VS traint op gebruik “dodelijk geweld” tegen eigen
bevolking:
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/08/leger-vs-traint-op-gebr
uik-dodelijk-geweld-tegen-eigen-bevolking/
Amerikaanse satellietfoto’s van Russische invasie in
Oekraïne zijn zoals gewoonlijk nep.
Lavrov: “No proof given for Western allegations about Russian
troops in Ukraine!”
http://www.infowars.com/lavrov-no-proof-given-for-western-all
egations-about-russian-troops-in-ukraine/
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Nederland houdt onderzoeksgegevens achter
Overeenkomst tot geheimhouding
De NAVO lidstaten Nederland en België hebben samen met de trouwste
bondgenoten van de Verenigde Staten, Australië en de regering in Kiev –
diegenen dus die het hardst hebben geroepen: “Poetin is de schuld” een overeenkomst getekend, die inhoudt dat over de
onderzoeksgegevens van het gecrashte Maleisische vliegtuig geen
mededelingen zullen worden gedaan. Dit werd op 10 augustus bekend
gemaakt door de openbare aanklager van het Oekraïense ministerie,
Yuri Boychenko.
Maleisië heeft verzocht om de gegevens van de Oekraïense
verkeerstoren, maar Oekraïne ontkent nu glashard deze ooit te hebben
gehad. Zoals Oekraïense instanties berichten zullen resultaten pas aan
het einde van de onderzoeken bekend gemaakt worden - wanneer dit
ook mag zijn – echter alléén als het resultaat van het onderzoek de
instemming heeft van de partijen die de overeenkomst hebben
getekend.
Zo kan een beroep via Nederland en België, ieder NAVO-land en – het
niet ten onrechte verdachte Oekraïne - een veto opgelegd krijgen over
de opheldering van de catastrofe.
Alle betrokkenen moeten zwijgen. In Maffia-kringen noemt men
dit “Omerta“.
Deze werkwijze toont aan dat de schijnbare ‘democratie’ niet alleen niet
werkt, ze bestaat gewoon niet. Anders hadden de families van de
slachtoffers, burgers, parlementariërs,
en de vrije pers de
openbaarmaking van de onderzoeken en bewijsmateriaal kunnen
afdwingen. De rechtsstaat, de democratie en de beginselen van het
internationaal recht worden steevast opgeofferd aan de NAVO-doctrine,
een “onvoorwaardelijke strijd tegen Rusland”
Bron: www.LupoCattivoBlog.com
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