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De Duitse journalist Alina Lipp doet al enkele maanden verslag
vanuit Donetsk in Oost-Oekraïne. Ze heeft treurig nieuws voor
ons: recentelijk is er een interactieve kaart gepubliceerd met
daarop de namen van alle Oekraïense kinderen die door
westerse wapens zijn gedood.
Ze toont in de video een gedenkteken voor Oekraïense
kinderen die sinds 2014 door het Oekraïense leger om het
leven zijn gebracht. “Jammer genoeg gaat dit tot op de dag
van vandaag door,” verzucht de journalist.

Hugo
@HugoJacobs17 · Volgen

Een oproep uit het hart.
https://www.ninefornews.nl/duitse-journalist-onthult-wat-er-met-onze-wapens-gebeurt-in-oekraine/
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(Video verwijderd? Klik hier...)
Waarom financiert het Westen de moord
op burgers?
“We worden hier elke dag onder vuur genomen. Elke dag
sterven er burgers. Er wordt niet op militaire doelen
geschoten. De meeste mannen bevinden zich aan het front.
Hier bevinden zich alleen vrouwen, kinderen en ouderen,” zegt
Lipp.
De journalist vraagt zich af waarom het Westen blijft doorgaan
met het sturen van wapens naar Oekraïne. “Waarom financiert
het Westen de moord op burgers?”

https://www.ninefornews.nl/duitse-journalist-onthult-wat-er-met-onze-wapens-gebeurt-in-oekraine/
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Ze roept alle Europeanen op om zich te verzetten tegen de
wapenleveringen. Ook de Spaanse oorlogsverslaggever Liu
Sivaya roept op te stoppen met het sturen van wapens.

Liu Sivaya
@liusivaya · Volgen

Ucrania sigue bombardeando Donetsk: 4 niños
asesinados en tan solo 2 días.
Ya van 412 niños caídos en Donbás víctimas de
las armas de la OTAN. Sus nombres están en
este mapa de la verdad truemaps.info y su
número sigue creciendo de forma diaria.
¿Hasta cuándo, Europa?
Ga verder met kijken op Twitter
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Video: «Stop the Arms Shipments to Ukraine!» - Expert Opinion

This resource provides reliable information from verified sources. News and analytics, expert
opinions and comments, historical references and dossiers, exposure of fakes.

Video: «Stop the Arms Shipments
to Ukraine!»
Expert community

08.07.2022 06:30 PM

Source: RRN Staff

Journalists and bloggers call on Western authorities to save the lives of
children in Donbas! 412 of them have already been killed…

Known journalists and bloggers record emotional video messages to the authorities of
Western countries demanding an immediate end to arms deliveries to Ukraine!
French Caesars, German Panziers, American HIMARS are used to strike non-military
targets, children’s playgrounds, parks, residential buildings. Children are being killed,
https://rrn.world/expert-community/video-stop-the-arms-shipments-to-ukraine/
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Video: Open Your Eyes! Open the Map of Truth!
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Video: «Stop the Arms Shipments to Ukraine!» - Expert Opinion

08.07.2022 03:08 PM

Video: «You Paid for Their Deaths!»

Expert community

07.07.2022 03:28 PM

Video: «Ukraine is a Failed State»

Expert community

02.07.2022 12:48 PM

Video: «NATO Is to Blame for World War III!»

Read more
https://rrn.world/expert-community/video-stop-the-arms-shipments-to-ukraine/
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and the money for this comes from those who support the authorities and fund new
arms shipments to the Ukrainian army.
German journalist Alina Lipp personally witnesses civilians dying in Donbass each
day.
“We are under fire here every day, and the shelling is not at all for military purposes.
Most of the men are at the front now. There are also women, children, elderly people
here. And so I ask myself: why is the West still sending weapons here? Why is it
financing these killings of civilians?” says Alina Lipp.

German journalist Alina Lipp. Alley of Angels. Stop Western Arms Shipments

0:26 / 1:12

Spanish political scientist Liu Sivaya, I also work in Donetsk as a war correspondent.
Here on Angels’ Alley, she declares that the hands of the Europeans are in blood.

https://rrn.world/expert-community/video-stop-the-arms-shipments-to-ukraine/
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“Let’s not turn a blind eye, let’s stop this carnage, let’s demand that they stop. I will
begin. That’s enough! No more weapons, no more innocent victims. No more dead
children in the Donbas!” Liu Sivaya urges.

Spanish political scientist Liu Sivaya. Alley of Angels. Stop Western Arms Shipments

0:11 / 1:14

Journalists plead: look at this map, it contains the names of children killed by
Western weapons. And the millions of euros that countries have spent on
killing them! Remember the faces of those children. They are no longer there
through your fault.

RRN Staff

https://rrn.world/expert-community/video-stop-the-arms-shipments-to-ukraine/
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This resource provides reliable information from verified sources. News and analytics, expert opinions and comments, historical references
and dossiers, exposure of fakes.

Video: Open Your Eyes! Open the Map of Truth!
Expert community

14.07.2022 06:08 PM

Source: RRN Staff

UK journalist shocked: “I’ve been to two children’s funerals in the last 10 days”

Open Your Eyes! Open the Map of Truth!

0:12 / 1:25

British Press TV journalist Johny Miller is in Donbas right now. He has witnessed with his own eyes the horrors of the
war the Ukrainian army is waging against civilians. Johny urges anyone who sees this news to open their eyes. Open
the map of truth. It shows the names of the children who have suffered and died as a result of Western arms
shipments. The British reporter has already attended in person the funerals of six-year-old Alina and eight-year-old
Maria…
Known bloggers and journalists continue to call on the world to stop the arms shipments to the Ukrainian Armed
Forces.
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Zo verandert Oekraïne civiele infrastructuur en woonwijken in militaire doelwitten (video's/foto's) - Frontnieuws

Zo verandert Oekraïne civiele infrastructuurDutch
en
woonwijken in militaire doelwitten
(video’s/foto’s)
juli 17, 2022

T

ot grote ergernis van de Oekraïense burgerbevolking voert de
junta in Kiev een cynische stedelijke militarisering uit met het
oog op twee perfide doelen.

Enerzijds is het de bedoeling, door woongebieden en civiele infrastructuur in de
gevechtsoperaties en de militaire logistiek te integreren, tegenaanvallen van de vijand te
voorkomen. Anderzijds aanvaardt men dat scholen, kleuterscholen, enz. in de vuurlinie
komen om er een grote ophef over te maken. Als: “Kijk hier voor meer afschuwelijk bewijs
van de genocide op Oekraïners, die op zijn minst vergelijkbaar is met de Holocaust”, zoals
Zelensky het onlangs aan de Knesset uitdrukte. Chutzpa! schrijft Globaleye1984.
Een onnoemelijk leerzame eigenschap, die als een rode draad door de oorlogsportefeuille
van de zogenaamde westerse waardengemeenschap loopt. Onwetendheid van oneerlijkheid
in eigen gelederen. Met andere woorden, er is een voortdurende veronachtzaming van
wreedheden en oorlogsmisdaden begaan door ingehuurde huurlingen of Oekraïense troepen.
Bovendien wordt er bijna nooit goed gekeken wie het oorlogsmateriaal voor zich laat
spreken. In dit opzicht is het niet verwonderlijk dat bijvoorbeeld islamitische strijders en,
zoals in het geval van Oekraïne, tal van neonazi’s zich onder het oorlogsvolk mengen.
https://www.frontnieuws.com/zo-verandert-oekraine-civiele-infrastructuur-en-woonwijken-in-militaire-doelwitten-videos-fotos/
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Of het nu terroristen, barbaren, handlangers of erger zijn. Het doet er niet toe welke

rekruten in dienst genomen worden. Zolang zij bezige werkbijen blijken te zijn, deelnemen
aan de post-apocalyptische natie-opbouw en de totalitaire democratisering niet in de weg
staan, zullen zij een aureool krijgen en tot in alle eeuwigheid de titel “vrijheidsstrijder”
dragen.
Natuurlijk is de olijfgroene “oorlogsheld” in Kiev op de hoogte van dit klavier. De Oekraïense
machthebber, die voortdurend carte blanche verleent voor gruweldaden en
oorlogsmisdaden, weet dat hij en zijn ultranationalistisch tuig nooit en te nimmer de
tribunalen in Den Haag zullen bekleden. Westerse proxies hebben bijna geen represailles te
vrezen. Bijgevolg kan een war-lord als Zelensky de stedelijke militarisering, die aan het begin
van dit artikel genoemd is, zonder tegenwerking van buitenaf implanteren.
In de propagandistische oorlogsberichten in het Westen staat de laatste tijd steeds vaker dat
de Russen zonder onderscheid allerlei woonwijken en civiele inrichtingen beschieten. De
aankondigingen suggereren dat het motief gewoon het toebrengen van eindeloze collaterale
schade is. Om het maar ronduit te zeggen. Dood zoveel mogelijk Oekraïners. Wie een beetje
vertrouwd is met de cijfers van de Amerikaanse shock & awe interventies, zal weten dat
deze colportage ver gezocht is. Wat het aantal burgerslachtoffers betreft, is het Oekraïneconflict in vergelijking daarmee een onbeduidend marginaal verschijnsel.
Het Kremlin houdt met klem vol dat alleen militaire doelen worden vernietigd. Ongeacht hun
bedrieglijke façade. Wanneer een Oekraïense eenheid dus posities inneemt in een school,
kleuterschool, verpleegtehuis of ziekenhuis, vanuit die positie aanvallen uitvoert, daar
munitie en wapens opslaat, de lokaliteiten als schuilplaatsen gebruikt, zwaar militair
materieel niet ver van objecten plaatst, veranderen zij de respectieve civiele voorzieningen in
militaire doelwitten. Het Duitse Ministerie van Defensie ziet het op dezelfde manier. Op de
website van het Ministerie, onder de oorlogsregels, staat hierover het volgende verslag:

Duidelijk: Turkije stopt Zweedse en Finse toetreding tot
de NAVO

“Aanvallen in gewapende conflicten moeten strikt beperkt blijven tot militaire doelen. Wat
betreft voorwerpen worden, volgens een algemeen aanvaarde definitie, alleen die
voorwerpen beschouwd die door hun aard, ligging, doel of gebruik daadwerkelijk bijdragen
tot de militaire actie en waarvan de gehele of gedeeltelijke vernietiging, inbeslagneming of
neutralisatie, in de op dat ogenblik heersende omstandigheden, een duidelijk militair
voordeel zou opleveren. Bovendien zijn militaire doelen de strijders van de tegenpartij en
burgers, indien en zolang zij rechtstreeks aan de vijandelijkheden deelnemen, omdat zij
daardoor hun bescherming als burgers verliezen. Voor zover een juridisch adviseur van het
Internationale Comité van het Rode Kruis (Melzer) in zijn “Interpretative guidance on the
https://www.frontnieuws.com/zo-verandert-oekraine-civiele-infrastructuur-en-woonwijken-in-militaire-doelwitten-videos-fotos/

2/9

7/17/2022

Zo verandert Oekraïne civiele infrastructuur en woonwijken in militaire doelwitten (video's/foto's) - Frontnieuws

Dutch uitgaat
notion of direct participation in hostilities under international humanitarian law” ervan
dat een “voortdurende gevechtsfunctie” voldoende is voor leden van gewapende groepen
om, samen met andere voorwaarden, de bescherming voor burgers te verliezen zolang die
functie wordt gehandhaafd, vindt dit geen steun in het huidige IHR.”

Het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten heeft
onlangs een rapport gepubliceerd over de mensenrechtensituatie in het kader van de
Russische speciale operatie. Daarin stelden de onderzoekers vast dat de Oekraïense troepen
burgers onnodig in gevaar brachten door een verpleeghuis in de buitenwijken van Kiev in
beslag te nemen zonder het volledig te ontruimen. Het gebouw was toen het doelwit van
Russische aanvallen. In het verslag staat onder meer:

“OHCHR neemt ook met bezorgdheid kennis van berichten dat er menselijke schilden
worden gebruikt. Waaronder het gebruik van de aanwezigheid of beweging van
burgerbevolking of individuele burgers om bepaalde posities of gebieden te beschermen
tegen een militaire aanval. Het gebruik van menselijke schilden, is uitdrukkelijk verboden
krachtens artikel 28 van het vierde Verdrag van Genève en artikel 51, lid 7, van het eerste
Aanvullend Protocol.”
David Crane, voormalig ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Defensie en
internationaal onderzoeker naar oorlogsmisdaden vertelde aan het persbureau Associated
Press:

“Het komt erop neer dat niet opzettelijk op burgers mag worden geschoten. Punt. Om welke
reden dan ook. De Oekraïners hebben deze mensen in een doodszone geplaatst. Dat kun je
niet doen!”
Gezien de vooringenomenheid van de VN om meer in het belang van het Westen te
handelen, spreekt het vanzelf dat dit geen alleenstaand incident is. Ooggetuigenverslagen
van Russisch sprekende binnenlandse ontheemden bevestigen dit feit. Bovendien worden de
sociale media overspoeld met beelden en videobeelden van Oekraïense soldaten die scholen,
kleuterscholen, enz. van hun eigenlijke doel beroven en ze veranderen in objecten die, door
hun aard, ligging, doel of gebruik, effectief bijdragen tot militaire actie. Volgens het
Bondsministerie van Defensie zijn dat militaire doelen. Zaak gesloten.

Oekraïne steekt veroordeelde misdadigers in "Kraken"
uniformen om los te laten op Oekraïense burgers

Hieronder staan tal van video’s en foto’s die uit de eerste hand die illustreren dat Oekraïense
troepen zichzelf op flagrante wijze desavoueren.

https://www.frontnieuws.com/zo-verandert-oekraine-civiele-infrastructuur-en-woonwijken-in-militaire-doelwitten-videos-fotos/
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UKRAINISCHER HUBSCHRAUBER, ERKENNBAR AM WEISS
AM
HECK, SETZT WEIZENFELDER IN BRAND!
PIC.TWITTER.COM/8HDQWEHEKG

— RUDI (@RUDI_RIE) JUNE 29, 2022
RUSSISCHE KRIEGSVERBRECHER HABEN MAL WIEDER EINE
SCHULE GEBOMBT..
DIE SCHULE: PIC.TWITTER.COM/WH8AL9JKP7
— EATMYSOCKS (@EATMYSOCKS131) JUNE 21, 2022
LNR TROOPS ENTERED LISICHANSK. A KINDERGARTEN
PREVIOUSLY OCCUPIED BY THE UKRAINIAN ARMY WAS FOUND
ON THE OUTSKIRTS OF THE CITY. LIBERATION CONTINUES!
PIC.TWITTER.COM/QJ0QUIQJPS
— WAR CHAPTER (@WARCHAPTER) JULY 2, 2022
IN SVETLICHNY, LIBERATED BY THE LPR TROOPS,
UKRAINIAN MILITANTS HID IN THE TUNNELS UNDER THE
KINDERGARTEN
CREDIT: DONBASS DEVUSHKA
PIC.TWITTER.COM/GQV8O8FSB8
— DREAMING OF PEACE (@CJSIENNA55) MAY 10, 2022
UKRAINIAN TROOPS TAKE A BRAKE INSIDE A KINDERGARTEN!
WHY THEY ARE SO DUMB TO RECORD IT AND POST IT ?
#UKRAINE #UKRAINERUSSIAWAR
PIC.TWITTER.COM/BVBFNCI0EP
— INFO WARRIOR (@INFOWARRIORNEWS) MARCH 17, 2022
UKRAINIAN TROOPS CERTAINLY KNOW HOW TO HAVE A
GOOD TIME. PLAYING HOPSCOTCH IN A KINDERGARTEN,
KNOWING THEY'RE SAFE FROM ENEMY FIRE – THAT WOULD
https://www.frontnieuws.com/zo-verandert-oekraine-civiele-infrastructuur-en-woonwijken-in-militaire-doelwitten-videos-fotos/
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BE A WAR CRIME.
#UKRAINERUSSIANWAR PIC.TWITTER.COM/QLNGXBGZWK

— JASON MICHAEL (@JEGGIT) APRIL 16, 2022
WHAT YOU SEE ON THE NEWS: RUSSIA BOMBS A
KINDERGARTEN.
WHAT YOU DON'T SEE: PIC.TWITTER.COM/IJSSQ4G6QK
— SAVO ☭
MARCH 9, 2022

(@ANTIATLANTICISM)

WATCH YOURSELF. WHY UKRAINIAN TROOPS TO DEPLOY
HOWITZERS NEAR A KINDERGARTEN?
PIC.TWITTER.COM/MKN4VF9UNE
— 祥宏

反左膠 (@TWCHOO1) MARCH 13, 2022

ANOTHER KINDERGARTEN USED BY UKRAINIAN TROOPS AS
AN FOB WAS HIT BY RUSSIAN ARTILLERY.
PIC.TWITTER.COM/WHW3M0EOB4
— CENSORED CLOTHING Z
19, 2022

(@CENSOREDCLOTHI1) MAY

AND NOW THEY ARE HIDING MILITARY EQUIPMENT IN
CIVILIANS RESIDENTIAL AREAS, IN SCHOOLS LITERALLY. SO
THEY SHOULD NOT CRY WHEN IT GETS HIT. HERE'S UKRAINIAN
TROOPS HIDING IN A SCHOOL AND KINDERGARTEN
PIC.TWITTER.COM/5OOFBEGKPV
— DONUTREPORT (@DONUTREPORT1) JUNE 28, 2022
UKRAINIAN MILITARY USES SCHOOL BUS TO TRANSPORT
TROOPS
PIC.TWITTER.COM/DTLVZ4GO1C
— R&U VIDEOS (@R_U_VID) JULY 11, 2022
https://www.frontnieuws.com/zo-verandert-oekraine-civiele-infrastructuur-en-woonwijken-in-militaire-doelwitten-videos-fotos/
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VIDEO POSTED ON TIKTOK, EVEN WITH MUSICAL
ARRANGEMENTHTTPS://T.CO/UGXLCPZQR2
SHOWS UKRAINIAN TROOPS STATIONING NATO-SUPPLIED
WEAPONS AND AMMUNITION STORES IN YET ANOTHER
SCHOOL
THAT'S HOW SCHOOLS GET HIT- AND THEN THE DESTRUCTION
OF THE SCHOOLS IS USED BY THE UKRAINIAN MEDIA
PIC.TWITTER.COM/GHCIWU435J

— ELENA EVDOKIMOVA (@ELENAEVDOKIMOV7) MARCH 27,
2022
AGAIN, FOR THE PEOPLE OUTRAGED WHEN RUSSIAN
TROOPS FIRE AT SCHOOLS. WHEN UKRAINIAN TROOPS HIDE
IN SCHOOLS SCHOOLS BECOME LEGITIMATE MILITARY
TARGETS! PIC.TWITTER.COM/9JJDH3QHPT
— JOS QUINTEN (@TARANQ) JUNE 21, 2022
IN THE KHERSON REGION,A BOARDING SCHOOL WAS CLEARED
OF NEO-NAZIS
THE TRAINING BASE OF UKRAINIAN NEO-NAZI BATTALIONS
WAS DISCOVERED AND CLEANED BY RUSSIAN TROOPS IN THE
KHERSON REGION.
THE BASE WAS LOCATED IN A LOCAL BOARDING HOUSE.
SHOW THIS VIDEO TO THE FAKE MORALISTS
PIC.TWITTER.COM/GHK8OTMDS3
— AZ

(@AZMILITARY1) MAY 11, 2022

WHO WAS OUTRAGED BY THE NEWS REPORTING THAT
RUSSIANS BOMB SCHOOLS?
IT'S VERY SIMPLE, IF THE UKRAINIAN TROOPS USE SCHOOLS
AS THEIR BASES THEY BECOME MILITARY TARGETS.
PIC.TWITTER.COM/WO8OXORNQP
— JOS QUINTEN (@TARANQ) MAY 18, 2022
https://www.frontnieuws.com/zo-verandert-oekraine-civiele-infrastructuur-en-woonwijken-in-militaire-doelwitten-videos-fotos/
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UKRAINIAN TROOPS USING SCHOOLS AS TRAINING AREAS.

WHO EXACTLY IS SURPRISED AT THIS POINT?#RUSSIA
#UKRAINE #PUTIN #UKRAINEWAR #ISTANDWITHUKRAINE
#STANDWITHUKRAINE #NATO #UKRAINERUSSIAWAR
HTTPS://T.CO/OME2UYTL6E PIC.TWITTER.COM/WJBZVACWQ0
— WILHELM GOTTSREICH SIGISMOND VON ORMSTEIN
(@WILHELMORMSTEIN) JULY 13, 2022
KIDS AT SCHOOL #7 IN CHERNOMORSK ARE SPENDING FREE
TIME MAKING CAMOUFLAGE NETTING FOR UKRAINIAN
TROOPS @UNIAN PIC.TWITTER.COM/9L8LL0LT48
— ALEC LUHN (@ASLUHN) MARCH 1, 2022
UKRAINIAN TROOPS SHOOTING UP A SCHOOL FOR FUN.
PIC.TWITTER.COM/BLYYU0YDSR
— REVOLUTION RADIO

(@FREEDOM_SLIPS) JULY 8, 2022

VISUAL CONFIRMATION OF UKRAINIAN TROOPS IN FRONT OF
THE RUDNYTS'KE SECONDARY SCHOOL
HTTPS://T.CO/OTIBT65MP4 PIC.TWITTER.COM/N4XQYVRYBW
— MARQS (@MARQS__) MARCH 28, 2022
51/ SEVERAL VIDEOS SHOW FIERCE FIGHTING ON
SHEVCHENKA STREET IN NORTHEAST KHARKIV. HERE
UKRAINIAN TROOPS FIRE MULTIPLE RPGS NEAR A COLUMN OF
APPARENTLY ABANDONED RUSSIAN VEHICLES. FIGHTING
OCCURRING ABOUT 100 METERS FROM A PRIMARY SCHOOL.
HTTPS://T.CO/QFJ0RFVKHR PIC.TWITTER.COM/QLHEY0OIWV
— EVAN HILL (@EVANHILL) FEBRUARY 27, 2022
BIG BOYS HIDING IN SCHOOLS. SO BRAVE. #SLAVAUKRAINII
PIC.TWITTER.COM/AF9BN8NIMA
https://www.frontnieuws.com/zo-verandert-oekraine-civiele-infrastructuur-en-woonwijken-in-militaire-doelwitten-videos-fotos/
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— JESTER CAPITAL

(@0XMEGAS) MAY 2, 2022

Dutch

UKRAINIANS HIDING MILITARY VEHICLES AT A KINDERGARTEN
IN MARIUPOL, CLOSE TO A HOSPITAL & A SCHOOL
PIC.TWITTER.COM/RJQT1GS8NV
— RUSSIANS WITH ATTITUDE (@RWAPODCAST) FEBRUARY 28,
2022
UA SOLDIER SHARES HIS IMPRESSIONS OF THE SWEDISH RPG
CARL GUSTAF M4, BEING IN THE GYM OF ANOTHER SCHOOL
THEY USE AS A BARRACKS. PIC.TWITTER.COM/EE3TOJOEXG
— SPRITEER (@SPRITEER_774400) JULY 15, 2022
Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt
graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.
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Waarom vertelt Kiev eindelijk de waarheid over het OostOekraïense front?
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lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen
een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te
ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij
alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de
media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.
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Flashback naar 2015: ‘Amerikanen
smokkelden 4 mini-kernbommen naar
Oekraïne’ – waar zijn die?

—————————————————————————————————————————————–
Ondertussen gaat de EU onverstoord door met op Amerikaans commando zelfmoord te plegen:
13 miljoen Duitsers leven nu in armoede door explosief gestegen prijzen
—————————————————————————————————————————————–
Op 23 februari 2015, dus bijna 7,5 jaar geleden, plaatsten we het volgende artikel dat gezien de zeer
gespannen situatie in Oekraïne, waar Rusland op ieder moment kan overgaan tot een strategische
oorlogsvoering waarbij ook doelwitten van de NAVO waarmee Oekraïne wordt gesteund zullen worden
aangevallen, bijzonder actueel is: Om de door Washington geplande Derde Wereldoorlog met Rusland
in Europa te ‘redden’ zouden de Amerikanen in november 2014 in het diepste geheim vier minikernbommen naar de Oekraïne hebben gesmokkeld. Dat beweert althans de Russisch-Oekraïense
militaire analist Alexander Zhilin op basis van informatie van Duitse en andere inlichtingendiensten.
Mocht hij de waarheid spreken, dan is de grote vraag of en wanneer de Amerikanen deze bommen tot
ontploffing gaan brengen, om daar vervolgens Rusland de schuld van te geven.
Volgens Zhilin zouden er in november 2014 vier tactische ‘mini nukes’ naar het militaire vliegveld
Ivano-Frankovsk in het westen van Oekraïne zijn gevlogen. Deze bommen zouden zijn bedoeld voor
een of meerdere nucleaire ‘false flag’ aanslagen, waar Rusland verantwoordelijk voor gesteld zal
worden. Dit zal vervolgens aangegrepen worden voor direct militair ingrijpen van de NAVO in Oekraïne,
wat vrijwel zeker de Derde Wereldoorlog zal ontketenen. (1)
Onlangs werd een enorme ontploffing in een chemische fabriek in Donetsk, die door een granaat van
het leger werd geraakt, aangezien voor een kernexplosie. De Westerse media besteedden hier echter
nauwelijks aandacht aan, hoogstwaarschijnlijk omdat het niet goed paste in de eenzijdige misleidende
anti-Russische propagandaverhalen die vrijwel dagelijks over de grotendeels naïeve Westerse burgers
worden uitgespuugd.
We schrijven al sinds 2008 dat de Amerikaanse president Barack Obama op oorlog met Rusland zal
aansturen, en als hem dat lukt daarbij Europa zal opofferen. Met Europa en Rusland grotendeels in
puin –en dus ook economisch uit de weg geruimd- blijft er voor de VS nog maar één tegenstander van
formaat over: China.
In ons artikel van gisteren, ‘Verenigde Staten gebruiken Oekraïne om concurrent EU uit te schakelen;
Rusland en China lachende derden‘ kunt u lezen dat het bovenstaande artikel sinds het aantreden van
Joe Biden en de Russische militaire operatie een zeer reëel ‘false flag’ scenario schetst dat op ieder
moment door de VS/NAVO in gang kan worden gezet.
Of dat ook daadwerkelijk gebeurt is natuurlijk erg onzeker, aangezien de Derde Wereldoorlog hier
inderdaad definitief mee zou uitbreken en het Westen die zeker gaat verliezen. (Overigens zal een
‘suitecase nuke’ naar verhouding slechts weinig schade aanrichten. Desondanks zullen de media bol
staan van propaganda dat Rusland kernbommen zou hebben gebruikt.)
De berichten over het verloop van de oorlog in Oekraïne verschillen nog altijd hemelsbreed van elkaar.
Een voorzichtige objectieve inschatting luidt dat het Oekraïense leger grote verliezen lijdt, maar dankzij
Westerse / NAVO steun door kan blijven vechten tegen de Russen, die nog altijd niet daadwerkelijk
met de spreekwoordelijke ‘vuist op tafel’ lijken te willen slaan.
EU voert ‘Spectaculaire Zelfmoord Show’ op
Laten we de overmoed, arrogantie en grootheidswaanzin van ‘onze’ Westerse leiders niet
onderschatten; de keiharde, maar volkomen onzinnige corona p(l)andemie maatregelen, de
opgedrongen, voor velen verwoestende mRNA genmanipulatie ‘vaccins’ en de wurgende
stikstofmaatregelen tegen de boeren hebben ondubbelzinnig aangetoond dat er van enig mededogen
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met het volk geen enkele sprake (meer) is, en er over de rug van de burgers de ‘Great Reset’ agenda
van het WEF wordt doorgedrukt, die een einde zal maken aan onze welvaart, vrijheid en zekerheden,
en talloze slachtoffers zal eisen.
De huidige ‘Suicide Spectacular Summer Show’ in de EU is bij uitstek zichtbaar in Duitsland. ‘Rekent u
op het ergste’, waarschuwt het bekende magazine Spiegel de bevolking. De prijzen van energie,
brandstof en levensmiddelen zijn dermate geëxplodeerd, dat 13 miljoen Duitsers inmiddels in armoede
leven (in de zin van: niet meer kunnen rondkomen van hun inkomen(s)). ‘En dit is nog maar het begin,’
waarschuwt Spiegel. ‘Duitsland bereidt zich op de winter voor als voor een oorlog, alsof de Russen al
voor de deur staan. Het is moeilijk te zeggen wat er gaat gebeuren als Putin de gaskraan dichtdraait.’
Hamburg, de tweede stad van het land, lijkt wat dit betreft de spits te zullen afbijten: Europese

energiecrisis: Hamburg wil gebruik warm water en verwarming op rantsoen zetten (05-07).
De Russische leiders blijven ondertussen onvermoeid benadrukken dat zij gewoon bereid blijven gas te
leveren, maar dat Duitsland en de EU dat zèlf weigeren te ontvangen.
De ware schuldigen
Onderstaand enige XN archieflinks uit die tijd. Aan de titels kunt u zien dat de huidige crisis in
Oekraïne, uiteindelijke bedoeld om een oorlog tegen Rusland te starten, nauwgezet is voorbereid en
uitgelokt door het Westerse VS/EU/NAVO complex. God verhoedde het, maar mochten straks havens,
vliegvelden of steden in Europa en mogelijk ook ons land plotseling opgaan in explosies en een
vlammenzee, dan weet u dat de ware schuldigen niet in Moskou zitten, maar in ‘onze eigen’ Westerse
hoofdsteden, die zoals bekend worden aangestuurd door het WEF in Davos.
2015:
22-02: Stratfor over nieuwe oorlog in Europa: Niemand zal voor de EU willen sterven
21-02: Oekraïense ministerie BuZa eist dat Westen helpt met totale oorlog tegen Rusland
20-02: Topgeneraal: NAVO gaat zich actief voorbereiden op oorlog met Rusland
14-02: Rusland wil via Veiligheidsraad bestand redden, maar Kiev is uit op oorlog
13-02: Betrapt:Regime Kiev geeft Amerikanen valse foto’s van Russische tanks in Oekraïne
08-02: ‘Europa moet oorlogskoers VS en NAVO loslaten en samen met Rusland wereldvrede redden’
05-02: Westen stuurt aan op verdere escalatie crisis Oekraïne
20-01: NAVO-land Litouwen bereidt bevolking voor op Russische invasie
19-01: EU-parlement neemt resolutie aan die oorlog tegen Rusland mogelijk maakt
2014:
20-12: ‘Oekraïne plant false-flag aanslag met kernbom voor oorlog NAVO tegen Rusland’
05-12: Amerikaans Congres verklaart met nieuwe wet oorlog aan Rusland’
28-11: Vicepresident EU-parlement verwacht grote oorlog tussen Rusland en Oekraïne
08-11: Weer geen bewijs voor Russische inval Oekraïne; ‘Westen zet IS in tegen Rusland’ (/
Wereldwijd befaamde hoogleraar/activist Noam Chomsky: Kernoorlog onheilspellend dichtbij door
NAVO uitbreiding naar Russische grenzen)
14-10: Nobelprijswinnaar Vrede: NAVO dreigt kernoorlog met Rusland te veroorzaken
31-08: Council Foreign Relations: Crisis met Rusland is schuld van Westen
07-08: ‘Alleen Putin kan door VS gewilde wereldoorlog nog voorkomen’
02-08: Denktank Open Europe: Sancties tegen Rusland lopen op oorlog uit
17-05: Oud-kanselier Schmidt hekelt grootheidswaanzin EU en waarschuwt voor WO-3
24-03: VS en Oekraïne bereiden oorlog met Rusland voor

Xander
(1) Schweiz Magazin (link uit 2015 werkt niet meer)

Zie ook o.a.:
05-07: Europese energiecrisis: Hamburg wil gebruik warm water en verwarming op rantsoen zetten(/
Inflatie in Europa naar record hoogtes (al in 9 landen boven de 10%), waardoor we tot ‘bananen
republieken in Westerse kledij’ vervallen – De oplossing voor de huidige crises is in wezen heel simpel,
maar wordt door leiders Westen geweigerd )
25-06: Russische generaal en parlementslid: ‘Eerste bom op Londen als blokkade Kaliningrad leidt tot
oorlog met de NAVO’ (/ ‘Alle elektriciteitscentrales in West Europa zullen worden vernietigd’ – Britse
media willen dat regering oorlog verklaart )
20-06: Britse stafchef generaal Sanders zegt dat leger zich moet voorbereiden op WO-3 tegen Rusland
12-06: ‘NAVO troepen ondersteunen leger Oekraïne, dat maandelijks 20.000 soldaten verliest’
03-06: D-Day nadert voor Rusland in Oekraïne: Medvedev: ‘De Ruiters van de Apocalyps zijn los’
11-05: US Stratcom admiraal waarschuwt dat nucleaire afschrikking in crisis verkeert
09-05: ‘Amerikaanse drones boven Oekraïne bewapend met chemische en biologische wapens’
03-05: Oliver Stone waarschuwt voor Amerikaanse nucleaire false flag in Oekraïne
29-04: WO-3 waanzin: Britse ministers pleiten openlijk voor oorlog met Rusland
11-04: Amerikaanse en Britse elite eenheden in Oekraïne voeren ‘geheime oorlog’ tegen Russische
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troepen
05-04: Oproep aan politiek: Breek met Zelensky voordat hij onze ondergang wordt
27-03: Biden bezegelt het lot van de mensheid met de geplande Derde Wereldoorlog in 2023
26-03: Einde Westen nabij: China gaat vierkant achter Rusland staan nu Oekraïense leger vrijwel is
verslagen
24-03:Russische politicus dreigt op staatstelevisie met kernaanval op Warschau en NAVO troepen
21-03: Zelensky probeert Israël bij oorlog tegen Rusland te betrekken
19-03: ‘Rusland had 31 jaar nodig om te ontdekken dat het Satan vertrouwde’
09-03: ‘VS verklaart Rusland de economische oorlog’; Wereld begint zich af te keren van de NAVO
02-03: De wereld kan maar beter hopen en bidden dat Putin de oorlog in Oekraïne wint
28-02: Europese Unie verklaart Rusland feitelijk de oorlog
27-02: Topeconoom Armstrong: ‘WO-3 is in fasen begonnen en het Westen gaat verliezen’
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