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Megjegyzés: A könyv második kiadásának címét átneveztük, miután felfedeztük, hogy 

további kutatásokat végeztünk több cikkben1 és egy könyvben, Old Nazis, the New Right, 

and the Republican Party (South End Press, 1991), amely az ukrajnai fasizmus 

történetével és amerikai támogatásával kapcsolatos. A "lakonofília" szó minden spártai 

dolog szeretetére utal. 

Másik címként a könyv címe lehetne: "Az Északi Áramlat 2 gázvezeték háborúja 

Ukrajnában", mert az energiaforrások ellenőrzése a legtöbb amerikai háború elsődleges 

oka, és ez nem kevésbé igaz, mint most az úgynevezett "ukrán háború" esetében. 
 

Preambulum 

Így történt, hogy 2022-ben az emberiség jövője - ha lesz ilyen - egyetlen ügy mérlegén 

múlik, amely Jospeh Biden amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök viszonylagos 

ártatlanságát és bűnösségét mérlegeli. A lapok erősen Putyin orosz elnök ellen szólnak, 

mivel az amerikaiak szinte teljes hatalommal rendelkeznek a világ médiája felett, és száz 

év oroszellenes propagandája a javukra szól, de a Lady Justice pártatlan volt, az és 

mindig is az marad, és még a világ médiatörténelmének legtökéletesebben 

megszervezett és koreografált hollywoodi stílusú médiakampányával szemben is 

áthatolhatatlan. Az egész amerikai ügy természetesen tiszta kitaláció, hazugságra épülő 

hazugság, de ez még soha nem állította meg az USA-t, és ezúttal sem fogja. 

A vádlott, Putyin elnök jelenleg megkötözve és betömve ül (legalábbis a nyugati 

médiában), pontosan úgy, mint egy lincselő csőcselék áldozata, és ezért nagyon 

valószínűtlen, hogy tisztességes tárgyalást kapjon. Így ez a könyv azért íródott, hogy 

tisztázza a kérdéseket, a legszélesebb körű információkat tárgyilagosan mérlegelje és a 

világ elé tárja. 

Az emberiség történelmében még soha ennyi embert nem vertek át ennyire, mint az 

Oroszország elleni amerikai irányítású háborúra való felkészülés során. Ez a hollywoodi 

"varázslat" és a "hírgyártás" tökéletes fúzióját jelenti. Az afgán és az iraki háborúk 

előkészítése során hinni akartam, csatlakozni akartam a csordához, amely gyűlöli ezeket 

az abszolút gonoszságokat, de nem tudtam, és nem is tudtam. 
 

1 Ezek a cikkek a következők: https://www.thenation.com/article/archive/seven-decades-nazi-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://covertactionmagazine.com/2022/05/06/showdown-at-credibility-gulch-in-ukraine-war/
https://covertactionmagazine.com/2022/05/06/showdown-at-credibility-gulch-in-ukraine-war/
https://www.rt.com/russia/554734-anti-war-until-propaganda-starts/
https://www.spyculture.com/
https://www.spyculture.com/
https://www.thenation.com/article/archive/seven-decades-nazi-collaboration-americas-dirty-little-ukraine-secret/
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collaboration- americas-dirty-little-ukraine-secret & https://newrepublic.com/article/154563/sparta-
myth-rise-fascism- trumpism 

https://www.thenation.com/article/archive/seven-decades-nazi-collaboration-americas-dirty-little-ukraine-secret/
https://www.thenation.com/article/archive/seven-decades-nazi-collaboration-americas-dirty-little-ukraine-secret/
https://newrepublic.com/article/154563/sparta-myth-rise-fascism-trumpism
https://newrepublic.com/article/154563/sparta-myth-rise-fascism-trumpism
https://newrepublic.com/article/154563/sparta-myth-rise-fascism-trumpism
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nem tettem, mert egy dolgot biztosan tudtam és tudok: az amerikai kormány 

folyamatosan hazudik. A lakonofília egyébként eredetileg a spártaiak (brutális fasiszta) 

életmódja iránti szeretetet jelentette, amely az 1800-as évek végén összeolvadt Karl 

Müller német tudós áltudományos rasszizmusával2 . (Az athéniak voltak 

demokratikusak, nem a spártaiak.) 
 

Victoria Nuland amerikai tisztviselő süteményeket osztogat az EU-párti tüntetőknek. Fotó: EUobserver 
2013. december 11. 

Lásd: https://www.csmonitor.com/World/Europe/2013/1213/Russia-cries-foul-

over- Western-embrace-of-Ukraine-s-demonstrations-demonstrators 

Képzeljük el, hogy orosz kormánytisztviselők az USA-ban sütiket és szendvicseket 

osztogatnak egy bizonyos választási jelölt és egy erőszakos forradalom 

népszerűsítésére? Az ukrajnai amerikai akciók közvetlen eredményei világosak és 

egyértelműek. 
 

 

https://www.pewresearch.org/politics/2021/05/17/public-trust-in-government-1958-2021
https://www.pewresearch.org/politics/2021/05/17/public-trust-in-government-1958-2021
https://www.csmonitor.com/World/Europe/2013/1213/Russia-cries-foul-over-Western-embrace-of-Ukraine-s-demonstrators
https://www.csmonitor.com/World/Europe/2013/1213/Russia-cries-foul-over-Western-embrace-of-Ukraine-s-demonstrators
https://www.csmonitor.com/World/Europe/2013/1213/Russia-cries-foul-over-Western-embrace-of-Ukraine-s-demonstrators
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2 Hans F. K. Günther és Alfred Rosenberg mellett Adolf Hitler és újabban William Shockley. 
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A fenti "liberális demokrácia" a "békés Ukrajnában"? Mindenesetre ez egy USA által 

finanszírozott és megrendezett erőszakos megbuktatása volt egy demokratikusan 

megválasztott elnöknek 2014-ben. Ez egy klasszikus amerikaiak által irányított "színes 

forradalom" volt. Ha úgy néz ki, mint egy háború, úgy szaglik, mint egy háború és úgy öl, 

mint egy háború, akkor valószínűleg háború, és az ukrajnai háború 2014-ben kezdődött, 

még akkor is, ha a nyugati mainstream média (MSM) "hírei" nem kívánnak erről 

beszámolni - hogy elfedjék saját folyamatos bűnrészességét benne. 
 

A második kiadás összefoglalása 

Ez a második kiadása az ukrajnai háborúról szóló multidiszciplináris, széles körű 

forrásokból származó könyvnek. Hangsúlyozza, hogy az ukrajnai háború a népirtó 

rasszizmust támogatja, amelyet nem Putyin elnök, hanem az amerikai és ukrán fasiszták 

támogatnak. A kutatás előrehaladtával a központi hangsúly megváltozott, és Ukrajna 70 

éves fasiszta történelmére, valamint az amerikai fasizmus ápolására és támogatására is 

kiterjedt, megjegyezve, hogy az amerikai rasszizmus, népirtás és eugenika Hitler 

példaképe volt. Az Ukrán Nacionalisták Szervezete [OUN] az 1920-as évekre nyúlik vissza. 

Az 1930-as években kezdtek terrorizáló és gyilkossági kampányba mindenkit, aki nem 

értett velük egyet. Később az 1930-as években egyesítették erőiket a nácikkal, mint az 

ukrán 14. Waffen SS hadosztály, amelynek egyik fő ága a banderista OUN-B lett. A 

második világháború alatt több katonai alakulatba tömörültek, és amikor Németország 

1941 júniusában megszállta a Szovjetuniót, több zászlóaljat küldtek Lembergbe, 

azonosították és összeterelték a zsidókat, és segédkeztek több ezer polgár azonnali 

kivégzésében. 1942 végén részt vettek egy etnikai tisztogatási kampányban Volhíniában, 

és 1944 elején ezek a kampányok Kelet-Galíciára is kiterjedtek. "Becslések szerint több 

mint 40 000 lengyelt öltek meg az OUN-Bandera által 1943 tavaszán és nyarán 

Volhíniában végrehajtott hadjárat során." A háború alatt Ukrajna más részein is részt 

vettek a lengyel csoportos lakosság likvidálásában. A lengyel eredetű feljegyzések erősen 

utalnak arra, hogy az ukrán fasizmus olyan szélsőséges volt, hogy még a német nácik is 

elrettentek tőlük. Nemrégiben az OUN-B átalakult a Szvoboda párttá, amely számos 

kulcspozíciót töltött be az amerikaiak által bevezetett ideiglenes rendszerben az 

amerikaiak által finanszírozott és megrendezett 2014-es puccs után, és ma is az ukrán 

kormányzat mozgatórugója, amely az igazságszolgáltatást, a bűnüldözést és a 

hadsereget irányítja. Míg Obama elnök előtt az ukrajnai fasizmus támogatása elsősorban 

republikánus ügy volt, Nixon, Reagan és Bush egyre növekvő "támogatásával", most 

mindkét amerikai politikai párt együttes erővel állt mögé, hogy (illegálisan) megdöntse 

Putyin elnököt, és végleg leállítsa az Északi Áramlat 2 gázvezetéket. Ez a könyv azt is 

áttekinti, hogy a szélsőséges cenzúra amerikai útvesztője hogyan meszelte el a nácizmus 

szerepét az ukrán politikában történelmileg és napjainkban, hogy pontosan ugyanezt az 

ukrán fehér rasszista neonáci terrorizmust ismerik el ma az USA-t fenyegető első számú 

terrorista fenyegetésként, és hogy az amerikai média hogyan bálványozta a spártai harci 

tökéletesség mítoszát (lakonofília) a sok katonai vereség, korrupció és szadizmus 

https://www.newyorker.com/magazine/2018/04/30/how-american-racism-influenced-hitler
https://www.newyorker.com/magazine/2018/04/30/how-american-racism-influenced-hitler
https://www.newyorker.com/magazine/2018/04/30/how-american-racism-influenced-hitler
https://www.newyorker.com/magazine/2018/04/30/how-american-racism-influenced-hitler
https://www.thenation.com/article/archive/seven-decades-nazi-collaboration-americas-dirty-little-ukraine-secret
https://www.thenation.com/article/archive/seven-decades-nazi-collaboration-americas-dirty-little-ukraine-secret
https://military-history.fandom.com/wiki/Stepan_Bandera#Views_towards_other_ethnic_groups
https://military-history.fandom.com/wiki/Stepan_Bandera#Views_towards_other_ethnic_groups
https://military-history.fandom.com/wiki/Stepan_Bandera#Views_towards_other_ethnic_groups
https://covertactionmagazine.com/2022/04/09/the-united-states-and-ukraine-started-the-war-not-russia/#post-35822-footnote-0
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.thenation.com/article/archive/seven-decades-nazi-collaboration-americas-dirty-little-ukraine-secret
https://nypost.com/2022/03/28/biden-contradicts-aides-reaffirms-call-for-putins-overthrow/
https://nypost.com/2022/03/28/biden-contradicts-aides-reaffirms-call-for-putins-overthrow/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10786715/Paul-tears-Mayorkas-new-Disinformation-Board-want-speech.html
https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship?s=w
https://www.nytimes.com/2021/05/12/us/politics/domestic-terror-white-supremacists.html
https://www.nytimes.com/2021/05/12/us/politics/domestic-terror-white-supremacists.html
https://www.nytimes.com/2021/05/12/us/politics/domestic-terror-white-supremacists.html
https://www.nytimes.com/2021/05/12/us/politics/domestic-terror-white-supremacists.html
https://newrepublic.com/article/154563/sparta-myth-rise-fascism-trumpism
https://newrepublic.com/article/154563/sparta-myth-rise-fascism-trumpism
https://newrepublic.com/article/154563/sparta-myth-rise-fascism-trumpism
https://newrepublic.com/article/154563/sparta-myth-rise-fascism-trumpism
https://newrepublic.com/article/154563/sparta-myth-rise-fascism-trumpism


6 
 

ellenére. A könyvben hasonlóképpen áttekintik, hogy milyen rendkívüli veszélyeket rejt a 

rendkívül eladósodott amerikai gazdaság számára az, hogy további több tízmilliárd 

dollárt pazarolnak el Putyin elnök illegális megbuktatására tett erőfeszítésekre, 

https://www.rt.com/news/555397-us-ukraine-aid-package-delayed
https://www.rt.com/news/555397-us-ukraine-aid-package-delayed
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Biden elnök kulcsszerepet játszott a Nemzetközi Bíróság által bűnösnek nevezett iraki 

háború elindításában, és családjának bizonyítottan hosszú korrupciós múltja 

Ukrajnában, beleértve a biológiai kórokozók kutatását is. Ez a könyv linkelt 

hivatkozásokat tartalmaz az amerikaiak elől elrejtett kulcsfontosságú információk 

részleteire, amelyek pontosan arra vonatkoznak, hogyan kényszerítették Putyin elnököt 

az ukrajnai humanitárius beavatkozásra - beleértve az ártatlanok elleni bombázások 

tömeges fokozását Donbasszban a beavatkozást megelőző héten, amint azt az Európai 

Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) részletes feljegyzései bizonyítják. Ez a 

történelem és a jelenlegi ukrajnai események áttekintése megdöbbentő, és ha széles 

körben elolvassák, akkor az Ukrajnának szánt fegyverek moratóriumához vezethet, véget 

vethet a jelenlegi, USA által vezetett ukrajnai proxy-háborúnak, és potenciálisan 

megakadályozhat egy újabb világháborút. Megemlítik az amerikai és a német 

kormányon belüli fasiszták hihetetlen ostobaságát is, tekintettel arra, hogy Oroszország 

semmiképpen sem fog meghátrálni, hogy megvédje magát, és nukleáris arzenálja 

kétségtelenül az összes ellene szövetkezett nemzet ellen irányul, amelybe a Föld fehér 

lakosságának 95%-a beletartozik. Ez a könyv nagyjából 100 kérdés köré épül fel, amelyek 

Biden elnöknek szólnak az ukrajnai háború ezen új szakaszának elindításában játszott 

szerepével és annak lehetséges kimenetelével kapcsolatban. 
 

Előjáték 

A National Endowment for Democracy törölte az ukrajnai projektek 

finanszírozásáról szóló feljegyzéseket Jeremy Kuzmarov, március 7, 2022 

A National Endowment for Democracy (NED) - a CIA egyik szárnya, 
amelyet az 1980-as évek elején alapítottak a "demokrácia 
előmozdítására" világszerte - törölte az ukrajnai projektek 
finanszírozására vonatkozó összes adatot a kereshető "Awarded Grants 
Search" adatbázisából. 

A 2022. február 25-én 14:53-tól rögzített archivált weboldalon látható, 
hogy a NED 2014-től napjainkig 334 díj formájában 22 394 281 dollárt 
nyújtott Ukrajnának. Az ugyanezen a napon 23:10 órakor készült felvétel 
szerint "No results found" (Nem találtak eredményt) Ukrajnára 
vonatkozóan. Jelen pillanatban még mindig "No results found" van 
Ukrajnára vonatkozóan. 

Az "Ukrajna" kulcsszóval történő keresés (szemben az eredeti feliratokban 
szereplő "projektországgal") a "Nem találtunk találatot" eredményt adja. 
Az utolsó "érintetlen" webes felvételben felsorolt támogatott projektek 
címére történő keresés nem ad eredményt. 

Emellett a jelenlegi adatbázis keresési feltételeit is korlátozták: korábban 
a 2014-től napjainkig terjedő időszakban lehetett keresni, jelenleg csak a 
2017-től napjainkig terjedő időszakban lehet keresni a legördülő 
menükben. Február 25. előtt több hír is megerősítette ezt a 22 394 281 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/17/joe-biden-role-iraq-war
https://www.wsws.org/en/articles/2003/03/ilaw-m26.html
https://www.wsws.org/en/articles/2003/03/ilaw-m26.html
https://www.wsws.org/en/articles/2003/03/ilaw-m26.html
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.osce.org/ukraine-smm/reports
https://www.osce.org/ukraine-smm/reports
https://www.osce.org/ukraine-smm/reports
https://www.osce.org/ukraine-smm/reports
https://www.osce.org/ukraine-smm/reports
https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia-left-ukraine-fight-it/5772361
https://www.americanprogress.org/article/white-supremacy-returned-mainstream-politics/
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/05/13/germany-over-300-far-right-extremists-at-security-agencies.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/05/13/germany-over-300-far-right-extremists-at-security-agencies.html
https://www.ned.org/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/04/if-the-national-endowment-for-democracy-ned-is-subverting-democracy-why-arent-some-of-the-left-media-calling-it-out/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/04/if-the-national-endowment-for-democracy-ned-is-subverting-democracy-why-arent-some-of-the-left-media-calling-it-out/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/04/if-the-national-endowment-for-democracy-ned-is-subverting-democracy-why-arent-some-of-the-left-media-calling-it-out/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/04/if-the-national-endowment-for-democracy-ned-is-subverting-democracy-why-arent-some-of-the-left-media-calling-it-out/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/04/if-the-national-endowment-for-democracy-ned-is-subverting-democracy-why-arent-some-of-the-left-media-calling-it-out/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/04/if-the-national-endowment-for-democracy-ned-is-subverting-democracy-why-arent-some-of-the-left-media-calling-it-out/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/04/if-the-national-endowment-for-democracy-ned-is-subverting-democracy-why-arent-some-of-the-left-media-calling-it-out/
https://www.ned.org/wp-content/themes/ned/search/grant-search.php
https://www.ned.org/wp-content/themes/ned/search/grant-search.php
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dolláros összeget... 

https://covertactionmagazine.com/2022/03/07/national-endowment- 

for-democracy-deleates-records-of-funding-projects-in-ukraine 

https://covertactionmagazine.com/2022/03/07/national-endowment-for-democracy-deletes-records-of-funding-projects-in-ukraine/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/07/national-endowment-for-democracy-deletes-records-of-funding-projects-in-ukraine/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/07/national-endowment-for-democracy-deletes-records-of-funding-projects-in-ukraine/
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Huszonkétmillió-háromszázkilencvennégyezer-kétszáznyolcvanegy dollárból elég sok 

helyi tisztviselőt és tüntetőt lehet venni Ukrajnában. Ez a szám nem tartalmazza a CIA és 

különböző más "rendszerváltó" amerikai kormányhivatalok, ügynökségek és nem 

kormányzati szervezetek, amelyek valójában nem is civil szervezetek, fekete 

költségvetésből származó finanszírozását. Ez a demokrácia? Overwhelming

 bizonyíték arra utal, hogy az amerikai hírszerző apparátus 2014-ben 

megbuktatta Ukrajna demokratikusan megválasztott elnökét, és egy amerikai bábot 

ültetett a helyére, és a NED pénze jelentős része volt ennek a műveletsorozatnak. 

Nem ezek az egyetlen törölt feljegyzések, amelyek erősen arra utalnak, hogy az amerikai 

kormány, sőt még az EBESZ is számos olyan kritikusan fontos tényt rejteget, amelyek 

szükségesek ahhoz, hogy az euro-amerikaiak tisztességesen értékeljék az Ukrajna orosz 

megszállásához vezető ok-okozati tényezőket. 

Mivel az USA annyi pénzt nyomtathat, amennyit csak akar, hogy bárkit 

megvásárolhasson, nem meglepő, hogy szinte bárhol forradalmakat tudnak okozni. 

Sajnos az amerikai adófizetők nem mind gazdagok, az USA gazdasága, ellátási láncai és 

infrastruktúrája nem jobb, mint valaha, és a legtöbb szavazót nem zavarja, hogy 

magasabb adókat és magasabb élelmiszer- és energiaköltségeket kell fizetnie, hogy az 

USA háborúkat indíthasson és náci tömeggyilkosságokat támogathasson szerte a 

világon, mint ahogyan az elsöprő bizonyítékok szerint most Ukrajnában történik. Így 

Biden áremelése a legújabb közvélemény-kutatások szerint nem tetszik a 

szavazóközönségnek az USA-ban. 

Biden népszerűsége új mélypontra, 40%-ra esik, Reuters/Ipsos 

felmérés, március 23, 2022 

https://www.reuters.com/world/us/biden-approval-rating-drops- 

new-low-40-reutersipsos-poll-finds-2022-03-22 

Áprilisban pedig újabb százalékpontot esett. 

Lényeges politika: Biden támogatottsága 39%. Növelése nehéznek 

bizonyul 

https://www.latimes.com/politics/newsletter/2022-04-15/biden- 

jóváhagyási arány-gazdaság-ukrajna-egészséges-politika 
 

Meg lehet-e állítani a Biden elnök "információs háborújának" 

hazugságaitól megőrült tömeg vérszomját? 

40 milliárd dolláros ukrajnai segélycsomag késik az amerikai 

kongresszusban - Rand Paul feltartja a szenátusi szavazást a Kijevnek 

szánt hatalmas kiadási tervezetről, szigorúbb felügyeletet követelve a 

pénz elköltéséről, május 12, 2022 

https://news.gallup.com/poll/392432/americans-financial-worries-tick-past-year.aspx
https://news.gallup.com/poll/392432/americans-financial-worries-tick-past-year.aspx
https://www.theguardian.com/us-news/2022/may/09/baby-formula-shortage-abbott
https://www.cfr.org/backgrounder/state-us-infrastructure
https://www.cbpp.org/blog/rising-food-and-energy-prices-underscore-the-urgency-of-acting-on-the-child-tax-credit
https://edition.cnn.com/2022/05/09/politics/biden-congress-ukraine-aid/index.html
https://www.reuters.com/world/us/biden-approval-rating-drops-new-low-40-reutersipsos-poll-finds-2022-03-22
https://www.reuters.com/world/us/biden-approval-rating-drops-new-low-40-reutersipsos-poll-finds-2022-03-22
https://www.reuters.com/world/us/biden-approval-rating-drops-new-low-40-reutersipsos-poll-finds-2022-03-22
https://www.latimes.com/politics/newsletter/2022-04-15/biden-approval-rating-economy-ukraine-essential-politics
https://www.latimes.com/politics/newsletter/2022-04-15/biden-approval-rating-economy-ukraine-essential-politics
https://www.latimes.com/politics/newsletter/2022-04-15/biden-approval-rating-economy-ukraine-essential-politics
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Az Egyesült Államok terve, hogy közel 40 milliárd dollár további 

katonai és gazdasági támogatást nyújtson Ukrajnának az 

Oroszországgal való konfliktus közepette, akadályba ütközött, 

mivel Rand Paul szenátor (R-Kentucky) megakadályozta a 

finanszírozási törvényjavaslat jóváhagyásának gyors 

megszavazását, és valószínűleg legalább a jövő hétig késlelteti az 

elfogadást. 

Paul csütörtökön útját állta, amikor tiltakozott a szenátus 

vezetőinek azon kérése ellen, hogy hagyják jóvá az "egyhangú 

beleegyezést", egy olyan rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy 

az erős kétpárti támogatással rendelkező törvényjavaslatokat vita 

nélkül, gyorsított eljárásban tárgyalják. A volt elnökjelölt azt 

mondta, hogy csak akkor engedélyezné a gyors szavazást, ha a 

törvényjavaslatot úgy módosítanák, hogy az tartalmazza egy 

különleges főfelügyelő kinevezését, aki felügyeli a hatalmas 

segélycsomag elköltését - ezt a követelést Chuck Schumer (D-New 

York) szenátusi többségi vezető nem volt hajlandó teljesíteni. 

Schumer azt állította, hogy Washingtonnak "erkölcsi kötelessége" 

segíteni Ukrajnát a Vlagyimir Putyin orosz elnök "erkölcstelen 

háborúja" elleni küzdelemben. Azt mondta, Paul felügyeleti 

rendelkezését a demokraták és a republikánusok egyaránt erősen 

ellenzik. 

"Már csak egy dolog tart vissza minket: Kentucky junior szenátora 
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megakadályozza az Ukrajna-segély gyors elfogadását, mert az 

utolsó pillanatban közvetlenül a törvényjavaslatba akarja 

beilleszteni a saját módosításait" - mondta a többségi vezető. 

Hozzátette: "Mindössze annyit ér el, hogy egymaga késlelteti a 

kétségbeesetten szükséges ukrajnai segélyt". 
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A szenátus kisebbségi vezetője, Mitch McConnell (R-Kentucky) 

szintén sürgette a törvényjavaslat azonnali szavazását, amelyet a 

képviselőház szerdán elsöprő többséggel fogadott el. Azt kérte, 

hogy Paul módosítását módosításként szavazzák meg, ami 

valószínűleg elbukna, és ezzel szabaddá tenné az utat a 

segélycsomag elfogadása előtt. 

Paul ragaszkodott ahhoz, hogy javaslata kerüljön bele a 

törvényjavaslatba, ami megkövetelné, hogy a módosított 

jogszabály a szenátusi jóváhagyás után ismét a Ház elé kerüljön 

újabb szavazásra. Megjegyezte, hogy a legutóbbi csomaggal az 

Ukrajnának nyújtott amerikai segélyek összege a konfliktus 

februári kezdete óta 60 milliárd dollárra emelkedne, ami 

majdnem annyi, mint amennyit Oroszország évente a teljes 

védelmi költségvetésére fordít. 

A szenátor azzal érvelt, hogy az Egyesült Államok kölcsönzött 

pénzből finanszírozná Ukrajna háborús erőfeszítéseit, növelve 

ezzel Amerika 30 billió dolláros adósságát és súlyosbítva inflációs 

válságát. "Az amerikaiak érzik a fájdalmat, és úgy tűnik, a 

Kongresszus csak tovább akarja fokozni ezt a fájdalmat azzal, hogy 

még több pénzt tol ki az ajtón, amilyen gyorsan csak tud" - 

mondta Paul. 

 

 

A segélytörvényt a képviselőház valamennyi demokrata és 57 

republikánus kivételével valamennyi republikánus támogatta. A 

csomag több mint kétszeresét tenné ki az amerikai külföldi 

segélyek 10 legnagyobb kedvezményezettjének 2021-ben küldött 

teljes összegnek. A jogszabály ellenzőit, például Marjorie Taylor 

Greene képviselőt (R-Georgia) azzal vádolták, hogy "Putyin 

propagandáját" terjesztik. 
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Paul szerint az Egyesült Államok még mindig próbál talpra állni a 

közel-keleti háborúkra költött 1,6 billió dollárból és a Covid-19 

világjárványra adott válaszlépések finanszírozására felvett 5 billió 

dollárból. "Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Szovjetunió 

nagyrészt nem azért omlott össze, mert katonai vereséget 

szenvedett, hanem mert elfogyott a pénze" - mondta. 
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"Azzal, hogy megpróbáljuk megmenteni Ukrajnát, az USA-t is ilyen 

jövőre ítéljük?" 

https://www.rt.com/news/555397-us-ukraine-aid-package- késik 

(A szerző vastag betűvel szedte a szöveget. Ezt az adatot a szerző 

ellenőrizte. Oroszország éves védelmi költségvetése 2021-ben 

65,9 milliárd volt). 

Golly gee willikers Batman! Néhány amerikai politikusnak eszébe jutott, hogy letették a 

hivatali esküt(!), és az USA 30 billió dollárral van eladósodva! Milyen figyelemre méltó! 

Miközben a lázas szenátus kész volt meglincselni Rand Pault, amiért lelassította az 

atomháború felé való őrült rohanásukat, Marjorie Taylor Greene képviselő (R-Georgia) 

megjegyezte, hogy "az Oroszország-ellenes szankciók csak súlyosbítják az amerikai 

inflációs válságot, és az Ukrajnának nyújtott támogatás prioritásként való kezelése 

elvonja a figyelmet a fontosabb belpolitikai kérdésekről". "Miközben önök 40 milliárd 

dollárt költenek az Oroszország elleni proxy-háborújukra, én az amerikai csecsemők 

tápszerére koncentrálok" - mondta Crenshaw-nak"." Valóban, az amerikai anyák 

nehezen jutnak manapság tápszerhez. 

Elég figyelemre méltó, hogy Paul Rand szenátor és néhányan mások ki mertek állni a 

az amerikai szenátus esztelen csőcselékének, és volt képe azt mondani: "Micsoda pillanat." 

Meglepő, hogy nem tépték őket azonnal darabokra, de legalább Marjorie Taylor Greene 

képviselőnek (R-Georgia) volt mersze, hogy szétverje Rand Paul szenátort azzal a 

nyilvánvaló "igazsággal", hogy ő csak "Putyin propagandáját" terjeszti, a reflexszerű 

támadást mindenki ellen, aki valami rosszat talál a harmadik világháború és a fajok 

lehetséges kipusztulása felé tartó amerikai fasiszta vezetésű törekvésben. 

És ez az a szánalmas, őrült cirkusz, amelybe a populista amerikai demokratikus rendszer 

süllyedt az örökké tartó globális uralomra való törekvése során. 

Visszatérve a valóságnak nevezett távoli földre, a jó Rand Paul szenátor tapintatosan 

nem említette, hogy az USA államadósságának kamatai 2021-ben 562.388.232.682,17 

dollárt tesznek ki. És akkor itt van ez is: 

Az elmúlt években New Yorkban a hajléktalanság az 1930-as 

évek nagy gazdasági világválsága óta a legmagasabb szintet érte 

el. 

2022 februárjában 48 482 hajléktalan ember, köztük 15 045 

hajléktalan gyermek aludt minden éjszaka New York City fő városi 

menhelyrendszerében. Közel rekordot jelentő 18 833 egyedülálló 

felnőtt aludt 2022 februárjában éjszakánként 

hajléktalanszállókban. 

A 2021-es pénzügyi év során 107 510 különböző hajléktalan 

https://www.rt.com/news/555397-us-ukraine-aid-package-delayed
https://www.rt.com/news/555397-us-ukraine-aid-package-delayed
https://www.sipri.org/media/press-release/2022/world-military-expenditure-passes-2-trillion-first-time
https://www.sipri.org/media/press-release/2022/world-military-expenditure-passes-2-trillion-first-time
https://www.sipri.org/media/press-release/2022/world-military-expenditure-passes-2-trillion-first-time
https://www.nytimes.com/2022/05/10/us/baby-formula-shortage.html
https://www.nytimes.com/2022/05/10/us/baby-formula-shortage.html
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felnőtt és gyermek aludt a New York-i Hajléktalanellátási 

Minisztérium (DHS) hajléktalanszállási rendszerében. Ebbe 31 947 

hajléktalan gyermek is beletartozik. 
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A menhelyekre érkező családok túlnyomórészt New York City 

legszegényebb negyedeiben található néhány irányítószám-

csoportból származnak. A hajléktalan családok és egyedülálló 

felnőttek azonban New York valamennyi közösségi kerületéből 

érkeznek, mielőtt a hajléktalanszállókba kerülnének. 

A városi menedékhelyeken éjszakánként alvó hajléktalan New 

York-iak száma jelenleg 13 százalékkal magasabb, mint tíz évvel 

ezelőtt. A hajléktalan egyedülálló felnőttek száma 87 százalékkal 

magasabb, mint tíz évvel ezelőtt. 

A kutatások azt mutatják, hogy a hajléktalanság elsődleges oka - 

különösen a családok körében - a megfizethető lakhatás hiánya. A 

hajléktalan családok körében végzett felmérések a hajléktalanság 

következő főbb közvetlen, kiváltó okait azonosították: kilakoltatás; 

kétszemélyes vagy súlyosan túlzsúfolt lakás; családon belüli 

erőszak; munkahely elvesztése; és veszélyes lakáskörülmények. 

A kutatások azt mutatják, hogy a hajléktalan családokhoz képest a 

hajléktalan egyedülálló felnőttek körében magasabb a súlyos 

mentális betegségek, a szenvedélybetegségek és más súlyos 

egészségügyi problémák aránya. 

https://www.coalitionforthehomeless.org/basic-facts-about- 

hajléktalanság-new-york-város 

New York City 239 hajléktalantábort tisztázott. Csak 5 ember 

költözik szállásra 

Az aluljárókban négy héten keresztül hetente közel 80 ember 

fogadott el menedéket - mondta Adams polgármester. A 

tisztviselők egyelőre nem közölték, hányan maradtak az utcán. 

https://www.nytimes.com/2022/03/30/nyregion/nyc-homeless- 

eric-adams.html 

És így az amerikai gazdaság összeomlása, amit a szenátus teljes demokrata oldala, sőt 

még a republikánus szenátorok nagy része is egyértelműen akar, talán nem a legjobb 

ötlet, legalábbis az amerikai polgárok és az emberi faj számára. 

rd 

https://www.coalitionforthehomeless.org/basic-facts-about-homelessness-new-york-city
https://www.coalitionforthehomeless.org/basic-facts-about-homelessness-new-york-city
https://www.coalitionforthehomeless.org/basic-facts-about-homelessness-new-york-city
https://www.nytimes.com/2022/03/30/nyregion/nyc-homeless-eric-adams.html
https://www.nytimes.com/2022/03/30/nyregion/nyc-homeless-eric-adams.html
https://www.nytimes.com/2022/03/30/nyregion/nyc-homeless-eric-adams.html
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Lehet, hogy a legtöbb amerikai számára szörnyű sokként fog hatni, de az egyetlen módja 
annak, hogy véget vessünk ennek a háborúnak... 

- az önrendelkezés és a méltóság biztosítása mellett - az Ukrajnának szánt fegyverek 

moratóriuma. Akkor, és csakis akkor kezdhetne az amerikaiak által Ukrajnába kinevezett 

"elnök" jóhiszeműen tárgyalni Oroszországgal, hogy véget vessenek ennek a háborúnak, 

amelyet az USA szándékosan indított el. Putyin elnök és az oroszok általában csak 

védelmet akarnak az amerikaiak által vezetett erőkkel szemben, amelyek 1991 óta 

megszegtek minden ígéretet, amit tettek nekik, és kiterjesztették a NATO katonai 

fegyverzetét szinte az összes nyugati határára, és Ukrajna hozzáadásával ez majdnem 

teljes. Ez lelkiismeretlen, és Putyin elnöknek és Oroszország egészének minden joga és 

oka megvan arra, hogy megvédje Oroszországot az USA vezette erők hatalmas 

hadseregét alkotó hatalmas armadáktól, jóval azelőtt, hogy ő kezdeményezte volna 

humanitárius beavatkozását Ukrajnában. Az ukránok tömeges lemészárlása a Donbassz 

régióban a 2014-es amerikai puccs óta, és különösen az ukrán neonáci vezetésű 

kormány által az ártatlanok lemészárlásának százszorosára való növekedése a 

beavatkozását megelőző héten, egyszerűen csak a csali volt ahhoz a csapdához, amelybe 

az USA szerint belevezették, és amely végül most csődbe viszi az USA-t és súlyosan 

károsítja a világgazdaságot. Azonban az amerikai "információs háború" - a régóta 

tervezett hazugságok és hamis zászlós műveletek sorozata - rendkívüli hatékonyságának 

köszönhetően az amerikai közvélemény most orosz vért akar. Áprilistól és 2022 

májusától azonban a gazdasági fájdalom, amelyet Biden elnöknek a Putyin elnök 

szankciókkal történő megbuktatására irányuló illegális terve okozott, 1) kudarcot vallott 

és 2) kezdett visszafelé süllyedni, és Biden elnök a közvélemény-kutatásokban a 

mélyponton találja magát, "saját petárdájával felemelve", Shakespeare Hamletjében. 

Vajon Rand Paul szenátor és a gazdasági fájdalom, amit az amerikaiak hirtelen 

tapasztalnak, el tudja-e oltani a tüzet, amely kérlelhetetlenül a harmadik világháború 

felé tereli az USA-t? 
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Az első kiadás áttekintése 

Ez az áttörést jelentő könyv 100 kérdést tartalmaz Biden elnöknek, és 

jól hivatkozott, nagyon erős bizonyítékokat, amelyek többnyire nyugati 

forrásokból származó bizonyítékot jelentenek arra, hogy az euro-

amerikai szavazó és adófizető közönséget az amerikai katonai-ipari-

média komplexum ismét becsapta, hogy egy újabb igazságtalan 

háborút támogasson pénzügyileg, fejlett fegyverekkel és a tömegmédia 

újonnan felerősített, zökkenőmentesen megformált dezinformációs 

villámháborújával. Bár egyfelől megdöbbentőnek tűnik, hogy az euro-

amerikai szavazókat és adófizetőket ilyen röviddel az amerikaiakat 

megalázó vereség és a 20 éves, lélekromboló, 8 billió dolláros 

afganisztáni háborúból való kivonulás után egy újabb amerikai 

provokált háború támogatására lehetett rávenni, nem is olyan 

meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy az USA erre az ukrajnai háborúra 

egy hollywoodi stílusú, jól megírt és lélektanilag manikűrözött 

"információs háborút" indított, amely napi szinten nyílt hazugságokból 

és a kritikusan fontos történelmi tények eltörléséből áll a főáramú 

média (MSM) "hírei" révén, elsősorban a CNN zászlóshajó vezetésével. 

Egy másik kellemetlen tény, ami miatt ez a háború nagyon különbözik a 

második világháború óta az USA 67 másik, idegen kormányok 

megdöntésére tett kísérletétől, az az, hogy Oroszország képes és képes 

is lesz hatékonyan visszavágni. E könyv szerzője azt állítja, hogy Putyin 

elnök egy pillanatig sem fog habozni, hogy megtegyen mindent, ami 

szükséges, hogy megakadályozza az USA legújabb, úgynevezett 

"rendszerváltási" kísérletét. 

A szerző meggyőzően érvel amellett is, hogy ez az ukrajnai háború az 

USA által finanszírozott és megrendezett ukrajnai puccsal kezdődött 

2014-ben, és ennek a háborúnak a 2022. februári szakaszában Putyin 

elnököt szándékosan provokálták légiónyi szélsőséges és halálos 

módon, azzal a konkrét céllal, hogy katonai választ váltson ki. 

A két legnagyobb és leggyakrabban ismételt DC hazugság ezzel a 

háborúval kapcsolatban a következő: "Békés Ukrajna! " és 

"Provokálatlan támadás!" Ez a könyv minden kétséget kizáróan 

bebizonyítja, hogy ez a két hangzatos kifejezés teljesen téves. Végül, ez 

a könyv azt állítja, hogy ha az USA és a NATO nem hátrál meg nagyon 

gyorsan, akkor ez a háború valószínűleg termonukleáris háborúhoz és a 

több mint 300 amerikai BSL-3 és BSL-4 laboratórium elszigetelésének 

https://www.brown.edu/news/2021-09-01/costsofwar
https://www.brown.edu/news/2021-09-01/costsofwar
https://www.brown.edu/news/2021-09-01/costsofwar
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/us-using-declassified-intel-fight-info-war-russia-even-intel-isnt-rock-rcna23014
https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia-left-ukraine-fight-it/5772361
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf
https://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat
https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s-government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/
https://www.youtube.com/watch?v=fWkfpGCAAuw
https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s-government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/
https://www.youtube.com/watch?v=fWkfpGCAAuw
https://global.chinadaily.com.cn/a/202203/10/WS622942dfa310cdd39bc8b92f.html
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megsértéséhez fog vezetni, ami valószínűleg az emberiség végső 

kihalásához vezet. 
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A szerző előzetes jogi elemzése az ukrajnai proxy háborúról 

Bűnügyi vizsgálatra utalás és kérdések, amelyeket az európai vezetőknek fel kell tenniük 

Biden elnöknek, mielőtt további fegyvereket küldenének Ukrajnába 

Ez egy nagyon rövid áttekintés azokról a törvényekről, amelyeket a jelek szerint az elmúlt 

három amerikai elnök és kormányaik megszegtek, és amelyek a jelenlegi ukrajnai 

háborúhoz vezettek, majd ebben a könyvben a Biden elnökhöz intézett 100 kérdés listája 

következik. A legtöbb amerikai nincs tisztában azzal, hogy "A nemzetközi jog szerinti 

szólásszabadsághoz való jog" és az Első Kiegészítésben foglalt szólásszabadságjogok 

amerikai hatályon kívül helyezése miatt nem tudhatják, hogy az USA által támogatott 

(rendkívül illegális) ukrajnai puccs tervezése 2011-ben kezdődött, és a végrehajtás 2013. 

március 1-jén kezdődött. Ezt a cenzúra-mechanizmust Eisenhower elnök jól jellemezte 

Búcsúbeszédében, amikor a "Katonai-ipari Komplexumra" és a "...közpolitika által 

létrehozott cenzúrára utalt, amely maga is egy tudományos-technológiai elit foglyává 

válhat". Úgy tűnik, még a politikusok sem férnek hozzá a hírek széles skálájához, hanem 

csak a "híreket" engedik meg nekik az algoritmusok. A cenzúra algoritmusai kemények és 

hajthatatlanok, csak azokat a hangokat engedik be, amelyek az amerikai kormány 

diktátumát visszhangozzák, és elhallgattatják az ellenkező hangokat. Ennek az ukrajnai 

háborúnak a fegyveres konfliktus szakasza 2014 februárjában kezdődött egy amerikaiak 

által megrendezett puccsal, amely 2014 és 2020 között több mint 13 000 ártatlan ember 

megölését eredményezte Ukrajna Donbassz régiójában az amerikaiak által finanszírozott 

és kiképzett neonáci erőkkel kiegészített ukrán hadsereg által. Az úgynevezett "békés 

Ukrajna" minden volt, csak nem békés abban a régióban, mert az állampolgárok nem 

fogadták el az amerikaiak által kinevezett elnököket az amerikaiak által megrendezett 

(illegális) puccsot követően, amely megdöntötte Viktor Janukovics korábbi elnököt. Ez a 

könyv egy 100 hivatkozott kérdésből álló listát tartalmaz Biden elnöknek, és egy felhívás 

egy büntetőjogi vizsgálatra az Egyesült Államok elleni kollektív fellépés érdekében 1) 

Korrupció3 (Biden elnök kabinetjének számos vezető tagja meg van nevezve ebben a 

dokumentumban, az "összeférhetetlenség látszatának" nagyon konkrét részleteivel 

együtt, a fián, Hunter Bidenen4 (akinek e-mailjei bizonyítják a saját korrupt szerepét 

Putyin elnök fegyveres beavatkozásának kikényszerítésében Ukrajnában, az ukrajnai BSL-

3 és BSL-4 biológiai kutatólaboratóriumokba való masszívan megnövelt beruházásokon 

keresztül), a védelmi ipar és a hivatalos kormányzati feladatok közötti "forgóajtós 

összeférhetetlenség" látszatát keltő amerikai szenátorok adatai és nevei), 2) Emberiség 

elleni bűncselekmények (mivel az amerikai NED és USAID pénzéből, valamint amerikai 

politikusok, köztük John McCain volt szenátor és a Biden család korrupt üzleti gyakorlata 

Ukrajnában már a 2014-es puccshoz vezető Majdan-tüntetések finanszírozása és 

motiválása előtt elkezdődött, és hozzájárult a 2014-es puccshoz vezető Majdan-

tüntetések finanszírozásához és az azt követő 13 000 ártatlan ember válogatás nélküli 

megöléséhez a Donbass régióban 

 

https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship
https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship
https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s-government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/
https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s-government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/
https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s-government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/
https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s-government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/
https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s-government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/
https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s-government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/
https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s-government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/
https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s-government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_CRP3.docx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_CRP3.docx
https://pesd.princeton.edu/node/551
https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-looks-to-cash-in-on-covid-response
https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-looks-to-cash-in-on-covid-response
https://nypost.com/2022/03/17/hunter-bidens-infamous-laptop-confirmed-in-new-york-times-report/
https://nypost.com/2021/05/26/hunter-bidens-ukraine-salary-was-cut-after-joe-biden-left-office
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://readsludge.com/2020/01/13/the-members-of-congress-who-profit-from-war/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/07/national-endowment-for-democracy-deletes-records-of-funding-projects-in-ukraine/
https://www.usaid.gov/stabilization-and-transitions/ukraine
https://www.theguardian.com/world/2013/dec/15/john-mccain-ukraine-protests-support-just-cause
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-whistleblower-burisma-factb-idUSKBN1W91UG
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3 Lásd még: https://twitter.com/lawindsor/status/1514986946908639236 
& https://www.rt.com/news/553964-lobbyists-buy-congress-seats-brooks 
4 https://nypost.com/2022/04/06/heres-a-dozen-times-joe-biden-played-a-role-in-hunters-deals 
https://nypost.com/2022/04/08/hunter-biden-should-be-charged-under-dojs-trump-standards 
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-biden-frequently-covered-family-expenses-texts-reveal 
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-biden-used-dad-joes-pull-to-get-friends-federal-jobs 

https://twitter.com/lawindsor/status/1514986946908639236
https://www.rt.com/news/553964-lobbyists-buy-congress-seats-brooks/
https://nypost.com/2022/04/08/hunter-biden-should-be-charged-under-dojs-trump-standards/
https://nypost.com/2022/04/08/hunter-biden-should-be-charged-under-dojs-trump-standards/
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-biden-frequently-covered-family-expenses-texts-reveal/
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-biden-frequently-covered-family-expenses-texts-reveal/
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-biden-used-dad-joes-pull-to-get-friends-federal-jobs/
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2014-től kezdődően) 3) Fegyverkereskedelem (tömegpusztító fegyverek, beleértve, de 

nem kizárólagosan a "kettős felhasználású" biológiai kórokozókat/potenciális 

fegyvereket, amint azt Victoria Nuland, az USA politikai ügyekért felelős államtitkára 

2022. március 8-án elismerte, és Robert Pope, az ukrajnai Együttműködő 

Fenyegetéscsökkentő Program igazgatója 2022. február 25-én jelentette, elárasztva 

Ukrajnát más tömegpusztító fegyverekkel, és radikalizált neonáci szélsőségesekkel, 

akiket az USA finanszírozott, hogy használják ezeket a fegyvereket, kényszerítve 

Oroszország törvényes erőfeszítéseit, hogy biztosítsa határait a tömegpusztító 

fegyverektől és a vitathatóan terroristáknak nevezhető fegyverektől) 4) Terrorizmus 

finanszírozása (telítettségi szintű neonácik az ukrán kormányban és milíciákban, akiket 

az USA képzett ki, radikalizált, finanszírozott és rájuk erőszakolt), és 5) az USA által 

alkalmazott illegális kollektív büntetés gazdasági szankciókkal (Oroszország gazdasági 

megfojtása, amelyet az ENSZ BT, a Nemzetközi Bíróság vagy a Nemzetközi 

Büntetőbíróság nem hagyott jóvá, és amely olyan állításokon alapul, amelyek nem 

alapulnak jogilag vagy bizonyítható tényeken), valamint az orosz civilek (sportolók, 

művészek, zenészek stb.) feketelistáinak széles mátrixa.) és bárki, aki megkísérli 

megkérdőjelezni az USA szerepét az ukrajnai konfliktusban (pl. újságírók). Christopher 

Black "A háború törvényessége" címmel 2022.03.09-én megjelent jogi elemzésében 

jelentette: "Az Alapokmány 2. cikkének (4) bekezdése szerint minden tagállam köteles 

tartózkodni bármely állam területi vagy politikai integritása elleni erőszakkal való 

fenyegetéstől vagy annak alkalmazásától. E kötelezettség alól két fontos kivétel van, az 

első az 51. cikk szerinti egyéni vagy kollektív önvédelem joga, valamint a Biztonsági 

Tanács általi kollektív végrehajtás a Charta VII. fejezete alapján, amely a béke 

fenyegetésével, a béke megsértésével és az agresszióval foglalkozik. Az egyéni vagy 

kollektív önvédelem eredendő joga más államok támogatásával mindaddig fennáll, amíg 

a Biztonsági Tanács nem hozott intézkedéseket "a nemzetközi béke és biztonság 

fenntartása" érdekében, és így Putyin elnök fegyveres beavatkozása Ukrajnában a 

nemzetközi jog védelme alatt áll. 

Az egyetlen módja annak, hogy ezt a fegyveres beavatkozást most megállítsuk, hogy a 

nyugati nemzetek vezetői a) kijózanodjanak - ne szedjék tovább a tablettáikat és ne 

igyanak annyit, mert teljesen elvesztették a kapcsolatot a valósággal; fogalmuk sincs 

arról, hogy mennyi szenvedést és halált okoztak már eddig is, és hogy ez hamarosan 

még sokkal rosszabb lesz, majd b) moratóriumot rendeljenek el az Ukrajnának szánt 

fegyverek szállítására, hogy Zelenszkij és Biden elnököknek arcmentő okot adjanak 

arra, hogy egyenlő feltételek mellett tárgyaljanak Putyin elnökkel, és hogy a NATO az 

orosz határokat az 1991 előtti állapotokba vonja vissza. 

Hasonlóképpen, az Oroszországgal (és minden más nemzettel) szembeni összes 

szankciót meg kell szüntetni, mint bizalomépítő intézkedést (CBM), hogy segítsék a 

nemzetek közötti baráti kapcsolatok helyreállítását, ahogyan azt az eredeti ENSZ-

alapokmány kimondta. Ez nem valószínű, hogy megtörténik a globális szélsőséges 

https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of-ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens
https://thegrayzone.com/2019/10/08/us-arming-of-ukraine-is-a-scandal-on-its-own/
https://thegrayzone.com/2018/02/05/max-blumenthal-us-is-arming-neo-nazis-in-ukraine/
https://thegrayzone.com/2018/02/05/max-blumenthal-us-is-arming-neo-nazis-in-ukraine/
https://thegrayzone.com/2018/02/05/max-blumenthal-us-is-arming-neo-nazis-in-ukraine/
https://thegrayzone.com/2018/02/05/max-blumenthal-us-is-arming-neo-nazis-in-ukraine/
https://www.congress.gov/116/bills/s894/BILLS-116s894is.xml
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.rt.com/business/553489-most-sanctioned-country-list/
https://www.baa.org/baa-policy-russian-and-belarusian-athletes
https://www.dw.com/en/are-bans-against-russian-arts-targeting-the-right-people/a-61001207
https://thepressunited.com/updates/major-music-competition-excludes-russians/
https://techstartups.com/2022/04/06/twitter-suspended-account-former-chief-un-weapons-inspector-decorated-marine-corps-veteran-scott-ritter-tweeting-bucha-massacre-ukraine/
https://sanctionskill.org/
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hírcenzúra miatt, amelyet elsősorban az USA és a szövetséges nyugati nemzetek, a 

nyugati védelmi ipar korlátlan mohósága, valamint az USA védelmi minisztériuma5 és a 

NATO, és a telítettségi szint miatt. 
 
 

5 A 2023-as pénzügyi évre vonatkozó, 773,0 milliárd dolláros védelmi költségvetési kérelem 30,7 milliárd 
dollárral, azaz 4,1%-kal haladja meg a 2022-es pénzügyi évre elfogadott összeget. 
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2980014/the-department-of- defense-
releases-the-presidents-fiscal-year-2023-defense-budg/ 

https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship?s=w
https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship?s=w
https://www.forbes.com/sites/sergeiklebnikov/2022/03/04/war-stocks-are-surging-as-russia-ukraine-conflict-rages-on-lockheed-martin-northrop-up-20/
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2980014/the-department-of-defense-releases-the-presidents-fiscal-year-2023-defense-budg/
https://www.rferl.org/a/biden-budget-ukraine-nato/31774703.html
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2980014/the-department-of-defense-releases-the-presidents-fiscal-year-2023-defense-budg/
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2980014/the-department-of-defense-releases-the-presidents-fiscal-year-2023-defense-budg/
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2980014/the-department-of-defense-releases-the-presidents-fiscal-year-2023-defense-budg/
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korrupciót az euro-amerikai politikában (lásd a könyv végjegyzeteit), azonban ez az 

egyetlen módja annak, hogy a régió és a világ számára önrendelkezéssel és méltósággal 

biztosítsuk a békét. Az alternatív forgatókönyvek mind katasztrofális következményekkel 

végződnek, beleértve a termonukleáris háborút és az elszigetelés megsértését a világ 

300 amerikai BSL-laboratóriumának többségében vagy mindegyikében. Ez - nem 

mellesleg - a második illegális háború, amelynek kirobbantásában Joseph Biden 

kulcsszerepet játszott, az első az iraki háború volt. Ez az eset lényegesen más, mivel az 

Ukrajnában található több mint 30 amerikai BSL-3 és BSL-4 laboratóriumban nukleáris 

háború fenyeget, és az elszigetelés esetleges megsértése miatt. 

"Most már az is világos, hogy az USA miért próbálta négy évtizeden keresztül 

megakadályozni, hogy a biológiai fegyverekről szóló egyezmény létrehozzon egy 

ellenőrző mechanizmust. Az egyezmény 182 aláírója közül az USA az egyetlen, amely 

2001-ben kivonult az ilyen mechanizmusról szóló tárgyalásokból. Egyértelmű, hogy 

ezzel az USA világszerte 336 biológiai laboratóriumának titkait akarja megvédeni." 
 

Jogi elemzés 2 - Daniel Kovalik, aki nemzetközi emberi jogokat tanít a 

Pittsburghi Egyetem jogi karán 

Daniel Kovalik: Miért jogszerű Oroszország beavatkozása 

Ukrajnában a nemzetközi jog szerint? 

Újranyomás a Russia2day oldalról 
 

Azzal lehet érvelni, hogy Oroszország élt az önvédelem jogával. 
 

23 Apr, 2022, Daniel Kovalik, aki nemzetközi emberi jogokat tanít a 
Pittsburghi Egyetem jogi karán, és a nemrég megjelent No More War: 
How the West Violates International Law by Using "Humanitarian" 
Intervention to Advance Economic and Strategic Interests című könyv 
szerzője. 

 

Sok éven át tanulmányoztam és sokat gondolkodtam az ENSZ 
Alapokmányának az agresszív háború tilalmáról. Senki sem vonhatja 
komolyan kétségbe, hogy a dokumentum - amelyet a második 
világháború borzalmai után fogalmaztak meg és fogadtak el - elsődleges 
célja a háború megelőzése és "a nemzetközi béke és biztonság 
fenntartása" volt és az is, amely kifejezés végig ismétlődik. 

 

Ahogy a nürnbergi bírák helyesen állapították meg: "A támadó háború 
kirobbantása ... nem csupán nemzetközi bűncselekmény; ez a legfőbb 
nemzetközi bűncselekmény, amely csak abban különbözik a többi háborús 
bűnténytől, hogy magában foglalja az egésznek a felhalmozott 
gonoszságát.". Vagyis a háború a legfőbb bűntett, mert az összes olyan 

https://global.chinadaily.com.cn/a/202203/10/WS622942dfa310cdd39bc8b92f.html
https://harvardilj.org/2017/04/continued-debate-over-the-crime-of-aggression-a-supreme-international-irony/
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rossz, amit annyira utálunk - népirtás, emberiség elleni bűncselekmények 
stb. - a háború fájának szörnyű gyümölcsei. 
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A fentiek fényében egész felnőtt életemet a háború és a külföldi 
beavatkozás ellen töltöttem. Természetesen, mint amerikainak, bőven 
volt rá alkalmam, hogy ezt tegyem, mivel az USA, ahogy Martin Luther 
King mondta, "a világ legnagyobb erőszakszállítója". Hasonlóképpen, 
Jimmy Carter nemrégiben kijelentette, hogy az USA "a világtörténelem 
legháborúsabb nemzete". Ez természetesen bizonyíthatóan igaz. Csak az 
én életemben az USA agresszív és provokálatlan háborúkat vívott olyan 
országok ellen, mint Vietnam, Grenada, Panama, a volt Jugoszlávia, Irak 
(kétszer), Afganisztán, Líbia és Szomália. És ebben még nincs is benne az a 
számos proxy-háború, amelyet az Egyesült Államok a helyettesein 
keresztül vívott (pl. a kontrák révén Nicaraguában, különböző dzsihadista 
csoportok Szíriában, valamint Szaúd-Arábián és az Egyesült Arab 
Emírségeken keresztül a Jemen ellen folyó háborúban). 

 

Valójában az ilyen háborúk révén az USA többet tett - és szándékosan 
többet - a háborút tiltó jogi pillérek aláásásáért, mint bármely más 
nemzet a világon. Erre reagálva, és azzal a kifejezett szándékkal, hogy 
megpróbálják megmenteni azt, ami az ENSZ Alapokmányának az agresszív 
háborúk elleni jogi tilalmából megmaradt, számos nemzet, köztük 
Oroszország és Kína, megalapította a Baráti Csoportot az ENSZ 
Alapokmány védelmében. 

 

Röviden, ha az USA panaszkodik Oroszország ukrajnai inváziójára, mint a 
nemzetközi jog megsértésére, az a legjobb esetben is csak a fazék hívja a 
kannát a vízzel. Mégis, az a tény, hogy az USA ilyen nyilvánvalóan 
képmutató ebben a tekintetben, nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
Washington automatikusan téved. Végül is Oroszország magatartását a 
saját érdemei alapján kell elemeznünk. 

 

Ezt a vitát azzal kell kezdeni, hogy elfogadjuk azt a tényt, hogy Ukrajnában 
már a 2022. februári orosz katonai behatolást megelőző nyolc évben is 
háború zajlott. És ez a háború, amelyet a kijevi kormány a Donbassz orosz 
ajkú népei ellen vívott - egy háború, amely mintegy 14 000 ember életét 
követelte, köztük sok gyermekét, és mintegy 1,5 millió embert 
kitelepített, még az orosz katonai művelet előtt is. 
- vitathatóan népirtás volt. Vagyis a kijevi kormány, és különösen annak 
neonáci zászlóaljai azzal a szándékkal hajtottak végre támadásokat e 
népek ellen, hogy legalább részben elpusztítsák az orosz etnikumúakat, 
éppen etnikai hovatartozásuk miatt. 

 

Bár az amerikai kormány és a média keményen próbálja elfedni ezeket a 
tényeket, ezek a tények tagadhatatlanok, és a nyugati sajtó is beszámolt 
róluk, mielőtt kényelmetlen lett volna ezt megtenni. Így a Reuters 2018-
as kommentárja világosan leírja, hogy a neonáci zászlóaljakat 
beintegrálták a hivatalos ukrán hadseregbe és rendőrségbe, és így állami, 

https://www.goodreads.com/quotes/132643-the-greatest-purveyor-of-violence-in-the-world-my
https://www.npr.org/2019/04/15/713495558/president-trump-called-former-president-jimmy-carter-to-talk-about-china
https://media.un.org/en/asset/k1w/k1w1qatav5
https://media.un.org/en/asset/k1w/k1w1qatav5
https://media.un.org/en/asset/k1w/k1w1qatav5
https://media.un.org/en/asset/k1w/k1w1qatav5
https://media.un.org/en/asset/k1w/k1w1qatav5
https://media.un.org/en/asset/k1w/k1w1qatav5
https://www.crisisgroup.org/content/conflict-ukraines-donbas-visual-explainer
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-conflict-emergency-response-situational-report-01-february-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-conflict-emergency-response-situational-report-01-february-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-conflict-emergency-response-situational-report-01-february-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-conflict-emergency-response-situational-report-01-february-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-conflict-emergency-response-situational-report-01-february-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-conflict-emergency-response-situational-report-01-february-2022
https://www.reuters.com/article/us-cohen-ukraine-commentary-idUSKBN1GV2TY
https://www.reuters.com/article/us-cohen-ukraine-commentary-idUSKBN1GV2TY
https://www.reuters.com/article/us-cohen-ukraine-commentary-idUSKBN1GV2TY
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vagy legalábbis kvázi állami szereplők, amelyekért az ukrán kormányt jogi 
felelősség terheli. Ahogyan a cikk beszámol róla, 
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Ukrajnában mintegy 30 szélsőjobboldali szélsőséges csoport működik, 
amelyeket "hivatalosan is integráltak az ukrán fegyveres erőkbe", és hogy 
"e csoportok közül a szélsőségesebbek intoleráns és illiberális ideológiát 
hirdetnek...". " 

 

Vagyis gyűlöletet táplálnak és hirdetnek az orosz nemzetiségűek, a roma 
népek és az LMBT közösség tagjai ellen, és ezt a gyűlöletet e népek 
megtámadásával, megölésével és elüldözésével élik ki. A cikk idézi a 
Freedom House nyugati emberi jogi csoportot, amely szerint "az Ukrajnát 
az Oroszországgal való konfliktusban támogató hazafias beszédek 
növekedése egybeesett mind a nyilvános gyűlöletbeszéd - néha állami 
tisztségviselők által megfogalmazott és a média által felnagyított -, mind 
pedig a sebezhető csoportok, például az LMBT közösség elleni erőszak 
nyilvánvaló növekedésével". Mindez pedig tényleges erőszakkal párosult. 
Például "az Azov és más milíciák megtámadtak antifasiszta tüntetéseket, 
városi tanácsüléseket, médiumokat, művészeti kiállításokat, külföldi 
diákokat és romákat". 

 

Amint arról a Newsweek is beszámolt, az Amnesty International már 
2014-ben beszámolt ugyanezekről a szélsőséges gyűlöletcsoportokról és 
a hozzájuk kapcsolódó erőszakos tevékenységekről. 

 

Pontosan ilyen típusú bizonyítékokat - nyilvános gyűlöletbeszédet és a 
beszéd célpontjai elleni nagyszabású, rendszerszintű támadásokat - 
használtak fel a népirtásért való elítéléshez, például a Jean-Paul Akayesu 
ellen indított ruandai népirtási ügyben. 

 

Mindehhez hozzá kell tenni, hogy az ukrajnai Donbassz régióban jóval 
több mint 500 000 olyan lakos él, aki orosz állampolgár is. Bár ez a becslés 
2021 áprilisában készült, miután Vlagyimir Putyin 2019-es rendelete 
egyszerűsítette az orosz állampolgárság megszerzésének folyamatát a 
Donyecki és Luganszki Népköztársaságok lakói számára, ez azt jelenti, 
hogy az orosz állampolgárokat az ukrán kormányba integrált neonáci 
csoportok rasszista támadásoknak vetik alá, ráadásul közvetlenül az orosz 
határon. 

 

És hogy Oroszország ne legyen bizonytalan az ukrán kormány szándékait 
illetően a Donbasszban élő orosz etnikumúakkal kapcsolatban, a kijevi 
kormány 2019-ben új nyelvtörvényt fogadott el, amely világossá tette, 
hogy az oroszul beszélők a legjobb esetben is másodrangú állampolgárok. 
Sőt, a rendszerint Nyugat-barát Human Rights Watch (HRW) riadalmát 
fejezte ki e törvények miatt. Amint azt a HRW egy 2022 eleji jelentésében 
kifejtette, amelyről a nyugati média szinte egyáltalán nem írt, a kijevi 
kormány olyan törvényt fogadott el, amely "előírja az Ukrajnában 
bejegyzett nyomtatott sajtóorgánumoknak, hogy ukrán nyelven 

https://www.reuters.com/article/us-cohen-ukraine-commentary-idUSKBN1GV2TY
https://www.reuters.com/article/us-cohen-ukraine-commentary-idUSKBN1GV2TY
https://www.newsweek.com/evidence-war-crimes-committed-ukrainian-nationalist-volunteers-grows-269604
https://www.newsweek.com/evidence-war-crimes-committed-ukrainian-nationalist-volunteers-grows-269604
https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/pdf/AKAYESU%20-%20APPEAL%20JUDGEMENT.pdf
https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/pdf/AKAYESU%20-%20APPEAL%20JUDGEMENT.pdf
https://tass.com/society/1282593
https://tass.com/society/1282593
https://tass.com/society/1282593
https://tass.com/society/1282593
https://www.hrw.org/news/2022/01/19/new-language-requirement-raises-concerns-ukraine
https://www.hrw.org/news/2022/01/19/new-language-requirement-raises-concerns-ukraine
https://www.hrw.org/news/2022/01/19/new-language-requirement-raises-concerns-ukraine
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publikáljanak. A más nyelvű kiadványokhoz ukrán nyelvű kiadványt is kell 
mellékelni. 
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változat, amely tartalmában, terjedelmében és nyomtatási módjában 
egyenértékű. Ezenkívül a terjesztési helyeken, például az újságárusoknál a 
tartalom legalább felének ukrán nyelven kell megjelennie." 

 

A HRW szerint pedig "a nyomtatott sajtóorgánumokra vonatkozó 25. 
cikkely kivételt tesz bizonyos kisebbségi nyelvek, az angol és az EU 
hivatalos nyelvei esetében, de nem teszi lehetővé az orosz nyelv 
használatát" (kiemelés hozzáadva), amit azzal indokolnak, hogy "az ukrán 
nyelv évszázados elnyomása az orosz nyelv javára". Mint a HRW 
kifejtette, "[a]z aggodalmak merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy a 
kisebbségi nyelvekre vonatkozó garanciák elegendőek-e. A Velencei 
Bizottság, az Európa Tanács legfőbb alkotmányjogi tanácsadó testülete 
szerint a törvény több cikkelye, köztük a 25. cikkely "nem találta meg a 
megfelelő egyensúlyt" az ukrán nyelv támogatása és a kisebbségek nyelvi 
jogainak védelme között"." Egy ilyen jogszabály csak aláhúzta az ukrán 
kormány azon törekvését, hogy elpusztítsa az ukrajnai orosz etnikumúak 
kultúráját, ha nem is a puszta létét. 

 

Ráadásul, ahogy a Világbéke Szervezet 2021-ben jelentette, "Ukrajna 
Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsa rendelete szerint a 2021. évi II. 
117/2021 számú rendelete szerint Ukrajna kötelezettséget vállalt arra, 
hogy minden lehetőséget letesz az asztalra az Oroszország által annektált 
Krím területe feletti ellenőrzés visszavételére. A március 24-én aláírt, 
Zelenszkij elnök által aláírt határozatban az ország kötelezettséget vállalt 
arra, hogy olyan stratégiákat követ, amelyek . "előkészíti és végrehajtja 
azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják a félsziget de-foglalását és 
reintegrációját"." Tekintettel arra, hogy a Krím lakói, akiknek többsége 
orosz etnikumú, meglehetősen elégedettek az orosz kormányzás alatti 
jelenlegi helyzettel - ez a Washington Post 2020-as jelentése szerint így 
van -, Zelenszkij fenyegetése ezzel kapcsolatban nemcsak maga 
Oroszországgal szemben jelentett fenyegetést, hanem potenciálisan 
tömeges vérontással fenyegetett egy olyan népet, amely nem akar 
visszamenni Ukrajnába. 

 

Ez a helyzet minden további nélkül sokkal meggyőzőbb indokot szolgáltat 
az orosz beavatkozás igazolására a védelmi felelősség (R2P) doktrína 
alapján, amelyet olyan nyugati "humanitáriusok", mint Hillary Clinton, 
Samantha Power és Susan Rice támogatnak, és amelyre hivatkozva a 
NATO beavatkozását igazolták olyan országokban, mint a volt Jugoszlávia 
és Líbia. Ráadásul az ezekben a beavatkozásokban részt vevő államok 
egyike sem hivatkozhatott önvédelemre. Ez különösen igaz az Egyesült 
Államokra, amely több ezer kilométerre küldött csapatokat, hogy 
bombákat dobjanak le távoli országokra. 

 

Ez valóban a nagy palesztin értelmiségi, Edward Said szavait juttatja 

https://theowp.org/ukraine-declares-all-options-possible-even-war-to-retake-crimea-from-russia/
https://theowp.org/ukraine-declares-all-options-possible-even-war-to-retake-crimea-from-russia/
https://theowp.org/ukraine-declares-all-options-possible-even-war-to-retake-crimea-from-russia/
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/03/18/six-years-20-billion-russian-investment-later-crimeans-are-happy-with-russian-annexation/
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eszembe, aki évekkel ezelőtt a "Kultúra és imperializmus" című nagy 
hatású művében úgy vélekedett, hogy egyszerűen igazságtalan 
Oroszország és a Nyugat birodalomépítését összehasonlítani. Ahogy Dr. 
Said kifejtette, "Oroszország .... szerzett 

https://www.penguinrandomhouse.com/books/159778/culture-and-imperialism-by-edward-w-said/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/159778/culture-and-imperialism-by-edward-w-said/
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birodalmi területeit szinte kizárólag a szomszédság révén. Ellentétben 
Angliával és Franciaországgal, amelyek több ezer mérfölddel a saját 
határaikon túlra, más kontinensekre ugrottak, Oroszország arra mozdult, 
hogy elnyelje azt a földet vagy népet, amely a határai mellett állt... de az 
angol és a francia esetben a vonzó területek puszta távolsága a távoli 
érdekek kivetítését idézte elő..." Ez a megállapítás kétszeresen is érvényes 
az Egyesült Államokra. 

 

Mégis, több mindent kell figyelembe venni Oroszország állítólagos 
beavatkozási indokaival kapcsolatban. Így nem csak az, hogy radikális 
csoportok támadnak orosz nemzetiségűeket, köztük orosz 
állampolgárokat a határán, hanem az is, hogy ezeket a csoportokat 
állítólag az Egyesült Államok finanszírozta és képezte ki azzal a céllal, hogy 
destabilizálják és aláássák Oroszország területi integritását. 

 

Ahogy a Yahoo News! egy 2022. januári cikkében kifejtette: 
 

"A CIA felügyel egy titkos, intenzív kiképzési programot az Egyesült 
Államokban az ukrán különleges műveleti erők elit alakulatai és más 
hírszerzők számára - állítja öt, a kezdeményezést ismerő volt hírszerzési és 
nemzetbiztonsági tisztviselő. A program, amely 2015-ben kezdődött, az 
Egyesült Államok déli részén található, nem nyilvános létesítményben 
működik, e tisztviselők némelyike szerint. / A program "nagyon specifikus 
képzést tartalmazott olyan készségekről, amelyek növelnék" az ukránok 
"képességét, hogy visszavágjanak az oroszoknak" - mondta a volt magas 
rangú hírszerzési tisztviselő. / A kiképzés, amely "taktikai dolgokat" is 
tartalmazott, "eléggé támadónak fog tűnni, ha az oroszok megszállják 
Ukrajnát" - mondta a volt tisztviselő. / Egy, a programot ismerő személy 
még nyersebben fogalmazott. 'Az Egyesült Államok egy felkelőt képez ki' - 
mondta egy volt CIA-tisztviselő, hozzátéve, hogy a program megtanította 
az ukránokat arra, hogyan 'öljék meg az oroszokat'."" / (Kiemelés 
hozzáadva). 

 

https://news.yahoo.com/cia-trained-ukrainian-paramilitaries-may- 
take-central-role-if-russia-invades-185258008.html 

 

Ahhoz, hogy minden kétséget eloszlassunk afelől, hogy az Egyesült 
Államoknak ezekben az erőfeszítésekben maga Oroszország 
destabilizálása volt a célja, meg kell vizsgálnunk a Rand Corporation - egy 
régóta működő védelmi vállalkozó, akit arra kértek fel, hogy adjon 
tanácsot az Egyesült Államoknak politikai céljainak megvalósításához. 
Ebben a jelentésben, amelynek címe: "Overextending and Unbalancing 
Russia, Assessing the Impact of Cost-Imposing Options", a sok taktika 
között szerepel a "halálos segély nyújtása Ukrajnának", hogy 
"kihasználjuk Oroszország legnagyobb külső sebezhetőségi pontját". 

https://news.yahoo.com/cia-trained-ukrainian-paramilitaries-may-take-central-role-if-russia-invades-185258008.html
https://news.yahoo.com/cia-trained-ukrainian-paramilitaries-may-take-central-role-if-russia-invades-185258008.html
https://news.yahoo.com/cia-trained-ukrainian-paramilitaries-may-take-central-role-if-russia-invades-185258008.html
https://news.yahoo.com/cia-trained-ukrainian-paramilitaries-may-take-central-role-if-russia-invades-185258008.html
https://news.yahoo.com/cia-trained-ukrainian-paramilitaries-may-take-central-role-if-russia-invades-185258008.html
https://news.yahoo.com/cia-trained-ukrainian-paramilitaries-may-take-central-role-if-russia-invades-185258008.html
https://news.yahoo.com/cia-trained-ukrainian-paramilitaries-may-take-central-role-if-russia-invades-185258008.html
https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10014.html
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https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10014.html 

https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10014.html
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Röviden, nem kétséges, hogy Oroszországot konkrét destabilizáló 
erőfeszítésekkel fenyegették az USA, a NATO és szélsőséges helyettesítőik 
Ukrajnában, méghozzá igen mélyreható módon. Oroszországot már nyolc 
éve fenyegeti ez a veszély. És Oroszország szemtanúja volt annak, hogy 
mit jelentettek az ilyen destabilizáló erőfeszítések más országok számára, 
Iraktól Afganisztánon és Szírián át Líbiáig. 
- vagyis az ország, mint működő nemzetállam majdnem teljes 
megsemmisülése. 

 

Nehéz elképzelni ennél sürgetőbb esetet, amikor a nemzet védelmében 
kell cselekedni. Miközben az ENSZ Alapokmánya tiltja az egyoldalú 
háborús cselekményeket, az 51. cikkben arról is rendelkezik, hogy "[e 
Charta] semmi sem sértheti az egyéni vagy kollektív önvédelem eredendő 
jogát...". " És ezt az önvédelemhez való jogot úgy értelmezték, hogy az 
országoknak nemcsak a tényleges fegyveres támadásokra, hanem a 
közelgő támadás veszélyére is válaszolniuk kell. 

 

A fentiek fényében úgy ítélem meg, hogy ez a jog a jelen esetben 
érvényesült, és Oroszországnak joga volt saját önvédelmében cselekedni, 
amikor beavatkozott Ukrajnában, amely az USA és a NATO megbízottja 
lett az Ukrajnán belüli orosz etnikumok elleni támadásban - nemcsak az 
ukrajnai orosz etnikumok, hanem maga Oroszország ellen is. Egy ezzel 
ellentétes következtetés egyszerűen figyelmen kívül hagyná az 
Oroszországgal szembenéző szörnyű valóságot. 

 

https://www.rt.com/russia/554166-international-law-military-operation- 
ukraine/ 

https://www.un.org/law/counsel/Bethlehem%20-%20Self-Defense%20Article.pdf
http://www.rt.com/russia/554166-international-law-military-operation-
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Az elhunyt szeretett ártatlanok emlékére - életük fénye örökké ragyogjon 

az emberiség szívében, elméjében és lelkében. 
 

 

© Sputnik / Igor Maslov - 2015. május 5-én a donyecki Lenin Komszomol parkban megnyitották az 

Angyalok sikátorát, a donbásszi háborúban elesett gyermekek emlékművét. 2015 óta az Angyalok száma 

hatalmas mértékben nőtt, és a Putyin elnök humanitárius beavatkozását megelőző négy napban még 
inkább. 

 

 

Békés Ukrajna? Nem, ha nem akartad elfogadni 

az USA által finanszírozott demokratikusan 

megválasztott elnök és az azt követő, az USA által 

kinevezett bábelnökök megbuktatását. Az 

amerikai/ukrán kormány ezután csendben 

háborút indított ellenük, amelyet válogatás 

nélküli bombázások jellemeztek. A háború 

áldozatai és túlélő családtagjai számára 2014 óta 

hosszú, borzalmakkal teli út áll mögöttük. 

 

https://sputniknews.com/20220411/genocide-of-donbass-civilians-children-1094648437.html
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"A gyáva ezer halált hal, a hős csak egyszer hal meg." 
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How the U.S. Started a Cold War with Russia 

and Left Ukraine to Fight It - By Medea 

Benjamin and Nicolas J. S. Davies, Global 

Research, February 28, 2022 / Biden elnök az 

orosz inváziót "nem provokáltnak" nevezte, de 

ez messze nem felel meg az igazságnak. Az 

inváziót megelőző négy napban a tűzszünet 

megfigyelői a a Szervezet  for

 Biztonság  (EBESZ) megfigyelői a 

tűzszünet megsértésének veszélyes mértékű 

növekedését dokumentálták Kelet-

Ukrajnában: 5667 jogsértés és 4093 robbanás 

történt. / A legtöbbet a de facto határain belül

  a a Donyeck  (DPR)  és a 

Luhanszki (LPR) Népköztársaságok, 

összhangban a  a bejövő  lövedéktűz   a

  Ukrajna kormányerők által leadott 

lövedékek. Az EBESZ közel 700 tűzszüneti 

megfigyelője a helyszínen tartózkodik, így nem 

       hihető, hogy ezek mind

 szakadár erők által megrendezett   

     "hamis zászlós " incidensek 

       lennének ahogy azt 

amerikai és brit tisztviselők állították. 

https://www.globalresearch.ca/how-us- 

started-cold-war-russia-left-ukraine-fight- 

it/5772361 
 

Provokáció Putyin elnök ukrajnai fegyveres 

beavatkozására az EBESZ jelentése szerint... 

https://sv.usembassy.gov/remarks-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-unjustified-attack-on-ukraine/
https://www.osce.org/ukraine-smm/reports
https://www.osce.org/files/f/documents/b/9/512209.pdf
https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia-left-ukraine-fight-it/5772361
https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia-left-ukraine-fight-it/5772361
https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia-left-ukraine-fight-it/5772361
https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia-left-ukraine-fight-it/5772361
https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia-left-ukraine-fight-it/5772361
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"Provokáció" a Netflix "The Last Kingdom" című sorozatának 

illusztrációjaként 

Helyettesítsük a "Donbass" nevet a "Mercia" névvel és "Putyin elnök" helyett 
"Edward...". 

 

...és "Edward" (Putyin elnök) az ifjú király... 

https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/Edward-The-Elder/
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...és megértjük, hogy Putyin elnök és a legtöbb ember Oroszországban és 
Ukrajnában 

Ortodox keresztény... 
 

...és van egy grafikus illusztráció az EBESZ által jelentett "háborús 

provokációról", amelyet a Netflix "Az utolsó királyság" című TV-

sorozatának 4. évadának 3. epizódja magyaráz, legitimálva Putyin elnök 

beavatkozását az ENSZ Alapokmány 51. cikke szerint. 



60 
 

 
 
 
 

 
 

(Public domain fotó) Idősebb Edward király, az angolszászok királya, aki egyre nagyobb 

területet uralt, miközben a viking fenyegetések ellen is harcolt. Katonai teljesítménye és 

a központi hatalom huszonöt éven át (899. október 26. - 924. július 17.) való 

fenntartásának képessége példaértékű volt, noha sok tekintetben autokratikus, 

régimódi és nehézkes volt. Lényegében ő alapította meg az akkori (nagyon régen) 

nemes, pluralista, egységes Angliát. Putyin elnökhöz hasonlítható? Széles körű 

cenzúrázatlan adatok áttekintése alapján minden bizonnyal úgy tűnik, hogy az euro-

amerikai katonai-ipari-média komplexum machinációi miatt került ebbe a szerepbe. 



61 
 

 

 

 
Ismét legitimálja Putyin elnök fegyveres beavatkozását Ukrajnában. Csoda, hogy a 

rasszizmus még mindig csapás az USA-ban, tekintve, hogy az USA milyen nyíltan 

felvállalja a nácizmust otthon és külföldön? A fenti idézetek nem igazolják-e Putyin 

elnök számára, hogy jogos önvédelemből eltakarítsa őket a határairól, különösen, ha 

figyelembe vesszük Oroszország korábbi tapasztalatait a nácizmussal kapcsolatban 

(huszonnégy millió orosz halt meg a második világháborúban)? 
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https://nypost.com/2022/03/26/hunter-biden-played-role-in-funding- 

us-bio-labs-contractor-in-ukraine-e-mails 

Ismét legitimálja Putyin elnök ukrajnai beavatkozását. 

Nagyon nem szeretem a szemantikát (szójátékokat), amikor potenciálisan milliók vagy 

akár milliárdok élete forog kockán. Egy lépfene-, pestis, kolera- és egyéb erősen fertőző 

kórokozókat tartalmazó biológiai kutatóintézet egyértelmű és jelenlévő veszélyt jelent a 

környezetére, és ezeket a kórokozókat fegyverként is fel lehet használni, mondjuk 

például egy hamis zászlós művelet során, vagy véletlenül kiszivároghatnak egy 

elszigetelés során. 

Lásd: Megsértik-e az ukrán biolaborok a biológiai fegyverprogramok tilalmát? 

Magyarázatot kell adni arra, hogy mi is történt valójában a rendkívül veszélyes 

kórokozókkal dolgozó ukrán laboratóriumokban. Scott Ritter - az amerikai 

https://nypost.com/2022/03/26/hunter-biden-played-role-in-funding-us-bio-labs-contractor-in-ukraine-e-mails
https://nypost.com/2022/03/26/hunter-biden-played-role-in-funding-us-bio-labs-contractor-in-ukraine-e-mails
https://nypost.com/2022/03/26/hunter-biden-played-role-in-funding-us-bio-labs-contractor-in-ukraine-e-mails
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tengerészgyalogság egykori hírszerző tisztje, aki a Szovjetunióban szolgált az INF-szerződés 

végrehajtójaként. 
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Szerződés, Schwarzkopf tábornok vezérkarában az Öbölháború alatt, majd 1991-1998 

között ENSZ fegyverellenőrként. https://www.rt.com/news/551618-bioweapons-

programs-us- ukraine 

Ismét igazolja Putyin elnök fegyveres beavatkozását Ukrajnában, hogy eltakarítsa ezeket 

a rendkívül veszélyes fenyegetéseket a határairól. A biológiai kórokozók ugyanolyan 

veszélyesek, vagy még veszélyesebbek, mint az atomfegyverek, és mégis, a mainstream 

média hírei és még az ENSZ is tagadja a bizonyított és még az amerikai kormány által is 

elismert tényeket (pl. Victoria Nuland és Robert Pope beismerései). 
 

Bevezetés 

Ukrajna ősi és egyedülálló kultúrával rendelkezik. Nemzetként megérdemli a többi állam 

elismerését, önrendelkezést és biztonságot, beleértve a biztonságos határokat is. 

Ugyanez igaz Oroszországra, és történelmi egyedisége és jelenlegi politikai helyzete 

alapján Donbasszra is. Az ENSZ Alapokmányának 2. cikke (4) bekezdése kimondja: 

"Minden tag nemzetközi kapcsolataiban tartózkodik az erővel való 

fenyegetéstől vagy annak alkalmazásától bármely állam területi integritása 

vagy politikai függetlensége ellen, vagy bármely más, az Egyesült Nemzetek 

céljaival összeegyeztethetetlen módon." 

https://legal.un.org/repertory/art2/english/rep_supp7_vol1_art2_4.pdf 

Ezzel párhuzamosan kétségtelen, hogy a NATO számos megállapodást megszegő keleti 

terjeszkedését Oroszország területi és politikai függetlenségével szembeni erőszakos 

fenyegetésnek tekintették és tekintik. 

A civilizált világ legtöbb emberéhez hasonlóan engem is megdöbbentett, amikor Putyin 

elnök 2022. február 24-én Ukrajnába vezényelte hadseregét. Biden elnök azt jósolta, 

hogy így lesz, Putyin elnök azt mondta, hogy nem, és ezért a legtöbb emberhez 

hasonlóan én is nagyon meglepődtem és csalódott voltam, amikor Putyin elnök valóban 

elrendelte Ukrajna lerohanását. 

Ekkor határoztam el, hogy sokkal alaposabban tanulmányozom a helyzetet, mint 

korábban, hogy rájöjjek, mi is történik ott valójában. Tudtam, hogy a szokásos amerikai 

mainstream média (MSM) híreinek, mint a CNN, a NYT és így tovább, ellenőrzése nem 

nyújtana valódi magyarázatot Putyin elnök motivációjára, hogy elindítsa ezt az inváziót. 

Megőrült? Tényleg területi terjeszkedésre éhes, vagy csak harcot akart kirobbantani az 

USA-val? 

Így hát alternatív hírforrásokhoz fordultam, amelyeket általában "alt-híreknek" 

neveznek. (A jó alt-hírforrások link-listája megtalálható e dokumentum 3. függelékében.) 

Nagyon gyorsan rájöttem, hogy az ukrajnai konfliktus gyökereiről az amerikai 

mainstream hírek kényelmesen "elfelejtik" megemlíteni. Hasonlóképpen, a nyugati 

mainstream "hírmédia" soha nem vizsgálta meg Putyin elnök motivációját, hogy 

https://www.rt.com/news/551618-bioweapons-programs-us-ukraine/
https://www.rt.com/news/551618-bioweapons-programs-us-ukraine/
https://www.rt.com/news/551618-bioweapons-programs-us-ukraine/
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of-ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens
https://legal.un.org/repertory/art2/english/rep_supp7_vol1_art2_4.pdf
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megindítsa ezt az inváziót. 
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Alaposabb kutatás után rájöttem, hogy az invázió a) valódi humanitárius beavatkozás 

volt, hogy megmentse az ukrajnai Donbassz régióban élő ártatlanokat a nyolc éve tartó 

kijevi népirtástól, és b) legitim, törvényes intézkedés (az ENSZ Alapokmány 51. cikke 

szerint), hogy megvédje saját nemzetét a nemzetét fenyegető nagyon is valós 

fenyegetéstől, amely biológiai kórokozókból származik közvetlenül a határán, valamint 

c) az USA által kiképzett és finanszírozott neonácik ezreitől. 
 

Valódi humanitárius beavatkozás 

Mi váltotta ki valójában Putyin elnök humanitárius beavatkozását február 

24, 2022? 

Nézze meg az EBESZ alább idézett jelentéseit. 

Kijev, élén Zelenszkijjel, aki végső soron a CIA-tól és az amerikai külügyminisztériumtól 

kapja a parancsokat, tömegesen fokozta a nyolc éve tartó népirtást Donbasszban. 

Először is, mi az EBESZ? 

Az EBESZ az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetet jelenti. Az 57 európai, 

közép-ázsiai és észak-amerikai államot tömörítő EBESZ a világ legnagyobb regionális 

biztonsági szervezete. 

Az alábbi linkek és adatok a keresés által szerzett április 21, 2022 április 21, 2022 erről a 
linkről. 

Online EBESZ-jelentések 

• Kiadva febr. 19-én, febr. 18-ról https://www.osce.org/special-monitoring- 

mission-to-ukraine/512629 Napi jelentés 39/2022 

• Kiadva február 21-én, a február 18-20. közötti időszakra vonatkozóan 

https://www.osce.org/special-monitoring- mission-to-ukraine/512683 (Napi 

jelentés 40/2022) 

• Kiadva febr. 22-én, febr. 21-én: https://www.osce.org/special-monitoring- 

mission-to-ukraine/512842 (Napi jelentés 41/2022) 

• Kiadva 2022. febr. 23-án, febr. 22-én https://www.osce.org/special-monitoring- 

mission-to-ukraine/512872 (Napi jelentés 42/2022) 

24-én Oroszország ellentámadásba kezdett Kelet-Ukrajnában 

Az EBESZ február 24-én kiadott jelentése nem terjed ki a 23.rd , hanem csak a 24-

én kezdődő orosz beavatkozásra vonatkozik .th 

• Kiadva febr. 24-én, febr. 24-én https://www.osce.org/special-monitoring- 

mission-to-ukraine/512980 (Napi jelentés 43/2022) 

 
Az alábbiakban az EBESZ fent felsorolt PDF-jeiből származó térkép és diagramok 
találhatók. 

https://www.osce.org/ukraine-smm/reports/East%20Ukraine?filters=%2Bds_date%3A(%5b2022-02-19T00%3A00%3A00Z%20TO%202022-02-25T00%3A00%3A00Z%5d)&solrsort=score%20desc&rows=20&category=Ukraine%20SMM%20Reports
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512629
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512629
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512629
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512683
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512683
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512842
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512842
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512842
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512872
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512872
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512872
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512980
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512980
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512980
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• A február 19-én kiadott adatok február 18-ára vonatkoznak 

https://www.osce.org/special- monitoring-mission-to-ukraine/512629 Napi 

jelentés 39/2022 

https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512629%20Daily%20Report%2039/2022
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512629%20Daily%20Report%2039/2022
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512629%20Daily%20Report%2039/2022
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• Az alábbi, február 21-én kiadott, február 18-20-ra vonatkozó jelentés 

https://www.osce.org/special- monitoring-mission-to-ukraine/512683 (Napi 

jelentés 40/2022) 
 

 

Ez több mint ezerkétszáz aknavető-, 

bomba- és rakétatámadást jelent a 

Donbassz régióban ártatlan civilek ellen 

24 óra alatt Zelenszkij hadseregének 

azelőtt. 

Putyin elnök igazi humanitárius 

inváziója. 

https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512683
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512683
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• Kiadva febr. 22-én, febr. 21-én: https://www.osce.org/special-monitoring- 

mission-to-ukraine/512842 (Napi jelentés 41/2022) 
 

 
• Kiadva 2022. febr. 23-án, febr. 22-én https://www.osce.org/special-monitoring- 

mission-to-ukraine/512872 (Napi jelentés 42/2022) 

 

 
24-én Oroszország ellentámadásba kezdett Kelet-Ukrajnában 

Az EBESZ február 24-én kiadott jelentése nem terjed ki a 23.rd , hanem csak a 24-

én kezdődő orosz beavatkozásra vonatkozik .th 

 

Miért nem jelentette az EBESZ a tűzszünet megsértését 23-
án? Mi történt aznap, ami végül kiváltotta Putyin elnök 24-
i válaszlépését? Az EBESZ fedezi az európai és amerikai 
szerepet ebben a borzalmakkal teli nyolcéves háborúban 
azok ellen, akik tiltakoztak az USA által megrendezett 

https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512842
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512842
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512842
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512872
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512872
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512872
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a demokratikusan megválasztott ukrán kormány 
megdöntése? 

Ennek a háborúnak az euro-amerikai oldalán abszolút minden bűzlik a politikai 
korrupciótól, a cenzúrától és az összes olyan érték elárulásától, amely a nyugati vagy 
bármely más civilizációt jobbá tenné a dzsungel törvényénél. 

 

• Kiadva február 24-én, február 24-én https://www.osce.org/special-

monitoring- mission-to-ukraine/512980 (Napi jelentés 43/2022) 

Nincsenek térképek vagy diagramok - nincsenek konfliktusadatok. 

Az EBESZ által rendelkezésre bocsátott térkép és grafikonok világosan és egyértelműen 

mutatják, hogy a Donbassz ellen válogatás nélkül elkövetett halálos erőszak jelentősen 

megnőtt a Putyin elnök humanitárius beavatkozását megelőző héten. 

How the U.S. Started a Cold War with Russia and Left Ukraine to 

Fight It - By Medea Benjamin and Nicolas J. S. Davies, Global 

Research, February 28, 2022 / Biden elnök az orosz inváziót "nem 

provokáltnak" nevezte, de ez messze nem felel meg az igazságnak. 

Az inváziót megelőző négy napban az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet (EBESZ) tűzszünet-megfigyelői a 

tűzszünet megsértésének veszélyes növekedését dokumentálták 

Kelet-Ukrajnában: 5667 jogsértés és 4093 robbanás történt. / A 

legtöbb a Donyecki (DPR) és a Luhanszki (LPR) Népköztársaságok 

de facto határain belül történt, összhangban az ukrán 

kormányerők bejövő gránáttüzével. Mivel az EBESZ közel 700 

tűzszüneti megfigyelője van a helyszínen, nem hihető, hogy ezek 

mind a szeparatista erők által megrendezett "hamis zászlós" 

incidensek voltak, ahogy azt amerikai és brit tisztviselők állították. 

https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia- 
left-ukraine-fight-it/5772361 (Extrém provokáció) 

 

És mégis, Biden elnök, Johnson miniszterelnök, a CNN, a BBC és az egész vállalati 

tulajdonú Mainstream Media úgynevezett "hírek" végtelenül, végtelenül ismételgetik: 

"Provokálatlan támadás!" Ez egy szemenszedett hazugság. 

Az amerikai adófizetőket és választókat pedig ismét átverték. 

Az EBESZ-jelentések nem orosz információforrások. A fenti jelentéseket azonban Biden 

elnök és profitra törekvő, szupergazdag vállalati barátai és politikai cimborái 

kényelmesen a szőnyeg alá söpörték. 

https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512980
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512980
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512980
https://sv.usembassy.gov/remarks-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-unjustified-attack-on-ukraine/
https://sv.usembassy.gov/remarks-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-unjustified-attack-on-ukraine/
https://www.osce.org/ukraine-smm/reports
https://www.osce.org/files/f/documents/b/9/512209.pdf
https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia-left-ukraine-fight-it/5772361
https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia-left-ukraine-fight-it/5772361
https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia-left-ukraine-fight-it/5772361
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A képmutatás és az ostobaság 

Az USA neonácikat képzett ki és finanszírozott, hogy megdöntsék Ukrajna törvényes, 

demokratikusan megválasztott kormányát, és a demokrácia megdöntésére és egy 

totalitárius fasiszta állammal való felváltására pénzt használt fel, amelynek a demokrácia 

előmozdítására kellett volna szolgálnia. Ez nem meglepő, mivel a CIA pontosan ugyanezt 

tette több közép- és dél-amerikai országban az 1980-as években. 

Ebben az esetben azonban Joseph Biden döntő szerepet játszott a figyelemre méltó 

hazugságsorozaton alapuló bűnös iraki háború kirobbantásában, és ezért semmilyen 

következménnyel vagy büntetéssel nem kellett szembenéznie. Most pedig az ő 

vezetésével szándékosan provokáltak ki egy újabb bűnöző háborút, ezúttal a harmadik 

világháború kirobbantásának lehetőségével. 

A képmutatás, a hazugságok és a kritikusan fontos információk törlése Langley-ből, DC-n 

keresztül és a monopolizált főáramú média (MSM) "híreiből" ebben a konfliktusban 

megszámlálhatatlan. És mégis, bár súlyos árnyékszabályozással és algoritmikus 

elfogultsággal, szabotázzsal és mindenféle zaklatással kell szembenézniük, az alternatív 

hírek (alt-news) kiadóinak és íróinak sikerül átvágniuk a Langley által indított háborús 

füstgránátokat, és valódi oknyomozó újságírást bemutatniuk. 

2014.03.28 https://www.thenation.com/article/archive/seven-decades-nazi- 
collaboration-americas-dirty-little-ukraine-secret 
2022.05.06 https://covertactionmagazine.com/2022/05/06/showdown-at- 
hitelesség-gulch-in-ukrajnai-háború 
2022.03.23 https://covertactionmagazine.com/2022/03/23/covertaction- 
bulletin-podcast-u-s-hypocrisy-cia-train-insurgents-in-ukraine 
2020.07.20 https://thegrayzone.com/2020/07/20/ukrainian-think-tank-neo-nazi- 
rasszista-erőszak/ 
2019.12.04 https://thegrayzone.com/2019/12/04/ukrainian-nazis-hong-kong- 
tüntetések 
2019.11.23 https://thegrayzone.com/2019/11/23/yes-ukraine-interference-in- 
the-2016-presidential-election/ 
2019.10.08 https://thegrayzone.com/2019/10/08/us-arming-of-ukraine-is-a- 
scandal-on-its-own/ 
2019.09.23 https://thegrayzone.com/2019/09/23/bomb-extremist-us-soldier- 
fbi-ukrajnai-náci-azov 
2018.12.10 https://thegrayzone.com/2018/12/10/nato-ukraine-president- 
poroshenko-nazi-katona-totenkopf/ 
2018.11.15 https://thegrayzone.com/2018/11/15/blowback-how-us-funded- 
fascists-in-ukraine-mentor-us-white-supremacists/ 
2018.10.30 https://thegrayzone.com/2018/10/30/c14-ukrainian-nazi-kiev- 
police-america-house/ 
2018. 07.10. https://thegrayzone.com/2018/07/10/ukraine-embassy-
israel- fegyveres nácik-max-blumenthal/ 

https://www.eff.org/issues/shadow-regulation
https://archive.org/details/a-brief-rev-of-american-censorship-mech-and-law
https://archive.org/details/a-brief-rev-of-american-censorship-mech-and-law
https://www.thenation.com/article/archive/seven-decades-nazi-collaboration-americas-dirty-little-ukraine-secret
https://www.thenation.com/article/archive/seven-decades-nazi-collaboration-americas-dirty-little-ukraine-secret
https://www.thenation.com/article/archive/seven-decades-nazi-collaboration-americas-dirty-little-ukraine-secret
https://covertactionmagazine.com/2022/05/06/showdown-at-credibility-gulch-in-ukraine-war
https://covertactionmagazine.com/2022/05/06/showdown-at-credibility-gulch-in-ukraine-war
https://covertactionmagazine.com/2022/05/06/showdown-at-credibility-gulch-in-ukraine-war
https://covertactionmagazine.com/2022/03/23/covertaction-bulletin-podcast-u-s-hypocrisy-cia-trains-insurgents-in-ukraine
https://covertactionmagazine.com/2022/03/23/covertaction-bulletin-podcast-u-s-hypocrisy-cia-trains-insurgents-in-ukraine
https://covertactionmagazine.com/2022/03/23/covertaction-bulletin-podcast-u-s-hypocrisy-cia-trains-insurgents-in-ukraine
https://thegrayzone.com/2020/07/20/ukrainian-think-tank-neo-nazi-racist-violence/
https://thegrayzone.com/2020/07/20/ukrainian-think-tank-neo-nazi-racist-violence/
https://thegrayzone.com/2020/07/20/ukrainian-think-tank-neo-nazi-racist-violence/
https://thegrayzone.com/2019/12/04/ukrainian-nazis-hong-kong-protests/
https://thegrayzone.com/2019/12/04/ukrainian-nazis-hong-kong-protests/
https://thegrayzone.com/2019/12/04/ukrainian-nazis-hong-kong-protests/
https://thegrayzone.com/2019/11/23/yes-ukraine-interference-in-the-2016-presidential-election/
https://thegrayzone.com/2019/11/23/yes-ukraine-interference-in-the-2016-presidential-election/
https://thegrayzone.com/2019/11/23/yes-ukraine-interference-in-the-2016-presidential-election/
https://thegrayzone.com/2019/10/08/us-arming-of-ukraine-is-a-scandal-on-its-own/
https://thegrayzone.com/2019/10/08/us-arming-of-ukraine-is-a-scandal-on-its-own/
https://thegrayzone.com/2019/10/08/us-arming-of-ukraine-is-a-scandal-on-its-own/
https://thegrayzone.com/2019/09/23/bomb-extremist-us-soldier-fbi-ukrainian-nazi-azov
https://thegrayzone.com/2019/09/23/bomb-extremist-us-soldier-fbi-ukrainian-nazi-azov
https://thegrayzone.com/2019/09/23/bomb-extremist-us-soldier-fbi-ukrainian-nazi-azov
https://thegrayzone.com/2018/12/10/nato-ukraine-president-poroshenko-nazi-soldier-totenkopf/
https://thegrayzone.com/2018/12/10/nato-ukraine-president-poroshenko-nazi-soldier-totenkopf/
https://thegrayzone.com/2018/12/10/nato-ukraine-president-poroshenko-nazi-soldier-totenkopf/
https://thegrayzone.com/2018/11/15/blowback-how-us-funded-fascists-in-ukraine-mentor-us-white-supremacists/
https://thegrayzone.com/2018/11/15/blowback-how-us-funded-fascists-in-ukraine-mentor-us-white-supremacists/
https://thegrayzone.com/2018/11/15/blowback-how-us-funded-fascists-in-ukraine-mentor-us-white-supremacists/
https://thegrayzone.com/2018/10/30/c14-ukrainian-nazi-kiev-police-america-house/
https://thegrayzone.com/2018/10/30/c14-ukrainian-nazi-kiev-police-america-house/
https://thegrayzone.com/2018/10/30/c14-ukrainian-nazi-kiev-police-america-house/
https://thegrayzone.com/2018/07/10/ukraine-embassy-israel-arming-nazis-max-blumenthal/
https://thegrayzone.com/2018/07/10/ukraine-embassy-israel-arming-nazis-max-blumenthal/
https://thegrayzone.com/2018/07/10/ukraine-embassy-israel-arming-nazis-max-blumenthal/
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2018.07.09 https://thegrayzone.com/2018/07/09/yuri-biryukov-ukraine- 
elnök-tanácsadó-heil-hitler-neo-náci/ 
2018.07.02 https://thegrayzone.com/2018/07/02/video-congress-welcomes-an- 
actual-fascist-as-nazi-violence-rages-in-ukraine/ 
2018.02.05 https://thegrayzone.com/2018/02/05/max-blumenthal-us-is-arming- 
neo-nazis-in-ukraine/ 
2014.03.13 https://ceasefiremagazine.co.uk/revolutions-pretext-imperialism 

Még akkor is, ha ugyanezek a szélsőjobboldali, ultranacionalista, fehér 
felsőbbrendűséget hirdető neo- 

A náci csoportok ma már az első számú terrorfenyegetésnek számítanak az 
USA-ban... 

https://www.theguardian.com/us-news/2021/sep/08/post-911-domestic-terror 

https://www.nytimes.com/2021/05/12/us/politics/domestic-terror-white- 

supremacists.html 

https://www.nytimes.com/2020/10/24/us/domestic-terrorist-groups.html 

https://www.politico.com/news/2020/09/04/white-supremacists-terror-threat-dhs- 

409236 

Az USA kormánya mintegy 70 éve támogatja ugyanezeket a terrorcsoportokat Ukrajnában 

(más kelet-európai országokban és az USA-ban).6 

Ezek a tények sokkal közelebb vittek ahhoz, hogy megértsem Putyin elnök motivációját 

Ukrajna lerohanására. 

Aztán megtudtam, hogy az USA hogyan finanszírozta és szervezte meg Ukrajna 

törvényesen és demokratikusan megválasztott elnökének 2014-es megbuktatását, és 

hogyan kényszerítettek rá egy USA által kiválasztott "elnököt", és nem volt más 

választásom, minthogy megváltoztassam a véleményemet Putyin elnökről. Ez fasizmus 

minden nyelven. 

Amikor láttam videókat a Kijev által az ukrajnai Donbassz régióban 2014-től kezdődően 

okozott pusztításról, és egy emlékművet a Kijev által az Angyalok sikátorában a régió 

ellen folytatott nyolcéves háború gyermekáldozatainak (amelyet a kifejezés jogi 

meghatározása szerint vitathatatlanul népirtásnak lehetne nevezni), amiért nem 

fogadtak el egy amerikai bábelnököt, rájöttem, hogy az amerikai mainstream média 

(MSM) "hírei" nem közvetítik a valós történet felét, negyedét vagy akár 1%-át. 

Hülyeség? Abszolút. Az amerikaiak által irányított neonáci mozgalom most fanatikusan 

háborút folytat a nukleáris fegyverekkel rendelkező Oroszország ellen. Ennek egyetlen 

logikus konfliktusa egy nukleáris háború, amelyben a világ fehér lakosságának túlnyomó 

többsége kiirtásra kerül. Ez a hülyeség. A színesbőrűek többsége kicsit délebbre viszont 

talán túléli ezt a fehér-fehér elleni népirtást. Vajon Obama korábbi elnök gondolt erre, 

https://thegrayzone.com/2018/07/09/yuri-biryukov-ukraine-president-adviser-heil-hitler-neo-nazi/
https://thegrayzone.com/2018/07/09/yuri-biryukov-ukraine-president-adviser-heil-hitler-neo-nazi/
https://thegrayzone.com/2018/07/09/yuri-biryukov-ukraine-president-adviser-heil-hitler-neo-nazi/
https://thegrayzone.com/2018/07/02/video-congress-welcomes-an-actual-fascist-as-nazi-violence-rages-in-ukraine/
https://thegrayzone.com/2018/07/02/video-congress-welcomes-an-actual-fascist-as-nazi-violence-rages-in-ukraine/
https://thegrayzone.com/2018/07/02/video-congress-welcomes-an-actual-fascist-as-nazi-violence-rages-in-ukraine/
https://thegrayzone.com/2018/02/05/max-blumenthal-us-is-arming-neo-nazis-in-ukraine/
https://thegrayzone.com/2018/02/05/max-blumenthal-us-is-arming-neo-nazis-in-ukraine/
https://thegrayzone.com/2018/02/05/max-blumenthal-us-is-arming-neo-nazis-in-ukraine/
https://ceasefiremagazine.co.uk/revolutions-pretext-imperialism
https://www.theguardian.com/us-news/2021/sep/08/post-911-domestic-terror
https://www.nytimes.com/2021/05/12/us/politics/domestic-terror-white-supremacists.html
https://www.nytimes.com/2021/05/12/us/politics/domestic-terror-white-supremacists.html
https://www.nytimes.com/2021/05/12/us/politics/domestic-terror-white-supremacists.html
https://www.nytimes.com/2020/10/24/us/domestic-terrorist-groups.html
https://www.politico.com/news/2020/09/04/white-supremacists-terror-threat-dhs-409236
https://www.politico.com/news/2020/09/04/white-supremacists-terror-threat-dhs-409236
https://www.politico.com/news/2020/09/04/white-supremacists-terror-threat-dhs-409236
https://www.thenation.com/article/archive/seven-decades-nazi-collaboration-americas-dirty-little-ukraine-secret
https://www.thenation.com/article/archive/seven-decades-nazi-collaboration-americas-dirty-little-ukraine-secret
https://www.globalresearch.ca/ukraine-beginner-guide/5779829
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://twitter.com/sergeykaryakin/status/1498403975800012809?lang=en-GB
https://twitter.com/sergeykaryakin/status/1498403975800012809?lang=en-GB
https://www.youtube.com/watch?v=JB1c9m8Esw0
https://www.youtube.com/watch?v=JB1c9m8Esw0
https://www.youtube.com/watch?v=vg0LJ6IRDN0
https://www.youtube.com/watch?v=vg0LJ6IRDN0
https://www.youtube.com/watch?v=vg0LJ6IRDN0
https://www.youtube.com/watch?v=vg0LJ6IRDN0
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amikor 2014-ben jóváhagyta Ukrajna demokratikusan megválasztott kormányának 

erőszakos megdöntését? Talán. 

 
6 Lásd még: https://www.globalresearch.ca/video-cia-70-years-ukraine/5776350 

https://www.globalresearch.ca/video-cia-70-years-ukraine/5776350
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Más népek kormányainak megdöntése: A 

Mesterlista William Blumtól 
 

"A második világháború óta előfordult, hogy az Egyesült Államok megdöntött vagy 

megkísérelt megdönteni egy külföldi kormányt." 

(* a kormány sikeres megbuktatását jelzi) 

"Kína 1949-től az 1960-as évek elejéig, Albánia 1949-53, Kelet-Németország 

1950-es évek, Irán 1953*, Guatemala 1954*, Costa Rica 1950-es évek közepe, 

Szíria 1956-7, Egyiptom 1957, Indonézia 1957-8, Brit Guyana 1953-64*, Irak 

1963*, Észak-Vietnam 1945-73, Kambodzsa 1955-70*, Laosz 1958*, 1959*, 

1960*, Ecuador 1960-63*, Kongó 1960*, Franciaország 1965, Brazília 1962-64*, 

Dominikai Köztársaság 1963*, Kuba 1959-től napjainkig, Bolívia 1964*, Indonézia 

1965*, Ghána 1966*, Chile 1964-73*, Görögország 1967*, Costa Rica 1970-71, 

Bolívia 1971*, Ausztrália 1973-75*, Angola 1975, 1980-as évek, Zaire 1975, 

Portugália 1974-76*, Jamaica 1976-80*, Seychelle-szigetek 1979-81, Csád 1981-

82*, Grenada 1983*, Dél-Jemen 1982-84, Suriname 1982-84, Fidzsi-szigetek 

1987*, Líbia 1980-as évek & 2011, Nicaragua 1981-90*, Panama 1989* Bulgária 

1990*, Albánia 1991*, Irak 1991, Afganisztán 1980-as évek*, Szomália 1993, 
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Jugoszlávia 1999-2000*, Ecuador 2000*, 
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Afganisztán 2001*, Venezuela 2002*, Irak 2003*, Haiti 2004*, Szomália 2007-től 

napjainkig, Honduras 2009*, Líbia 2011*-től napjainkig, Szíria 2012-től 

napjainkig, Ukrajna 2014*" 

https://williamblum.org/essays/read/overthrowing-other-peoples-governments- 

the-master-list 

Ehhez a listához hozzá kell adni: 

Jemen 2014, Törökország 2016, Venezuela 2019, Bolívia 2019*, Irán 2017-től 

napjainkig, Nicaragua 2018, Kína 2018-tól napjainkig és Oroszország 2022. 

A világtörténelemben egyetlen nemzet sem próbált meg ennyi kormányt (legalább 67-et) 

megdönteni, sem közvetlenül, sem közvetítőkön keresztül. 

Hol vannak az USA elleni szankciók? Miért nem áll minden 

felelős elnököt Hágában bíróság elé? Miért nem vezettek be már 

régen olyan mechanizmust, amely megakadályozná, hogy az USA 

újabb ilyen bűncselekményeket kövessen el? 

Ki sír az USA szomáliai inváziója és megszállása miatt7 , hogy ellopják az 

olajat, miközben Szomália aszály és éhínség sújtja? 

Mi a helyzet a sorozatos háborúkkal Vietnamban, Kambodzsában, Laoszban, 

Afganisztánban, Szíriában, Irakban, Líbiában, Jemenben, Szudánban, és az ebből 

következő éhínség és betegségek terjedésével, amelyek már több millió ártatlan 

ember halálát okozták, és tönkretették otthonukat, megélhetésüket és jövőjüket? 

Hol vannak az USA elleni szankciók? Ki sír az áldozatokért? 

Miért vehet részt az USA továbbra is következmények nélkül a nemzetközi 

kereskedelemben és sportban? Semmiben sem lehet megbízni, amit az ukrán vagy 

az amerikai hírekben jelentenek, mivel az amerikai tisztviselők elismerik, hogy 

folyamatosan hazudnak és "információs háborúnak" nevezik az egészet. 

Ezt az ukrajnai háborút az USA szándékosan provokálta ki szélsőséges erőszakkal az 

ukránok ellen, akik nem hagyták jóvá a kormányuk 2014-es amerikai 

megdöntését, és ez csak egy újabb szemfényvesztés, amely hazugságok és 

megtévesztések sorozatán alapul, olyan magas és mély, hogy a bűz 

évszázadokig fog tartani, mint az összes többi amerikai irányítású háború a 

második világháború óta. 
 
 

7 https://blackagendareport.com/content/us-made-catastrophe-most-blame-crisis-somalia-goes-us 
https://blackagendareport.com/content/somalia-obamas-unholy-alliance-uganda%E2%80%99s-yoweri- 
museveni 

https://williamblum.org/essays/read/overthrowing-other-peoples-governments-the-master-list
https://williamblum.org/essays/read/overthrowing-other-peoples-governments-the-master-list
https://williamblum.org/essays/read/overthrowing-other-peoples-governments-the-master-list
https://thegrayzone.com/2022/03/24/us-fighting-russia-to-the-last-ukrainian-veteran-us-diplomat/
https://blackagendareport.com/us-government-turns-somalia-failed-state-steal-its-oil
https://caitlinjohnstone.substack.com/p/us-officials-admit-theyre-literally
https://blackagendareport.com/content/somalia-obamas-unholy-alliance-uganda%E2%80%99s-yoweri-museveni
https://blackagendareport.com/content/somalia-obamas-unholy-alliance-uganda%E2%80%99s-yoweri-museveni
https://blackagendareport.com/content/somalia-obamas-unholy-alliance-uganda%E2%80%99s-yoweri-museveni
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https://blackagendareport.com/node/19107 
https://blackagendareport.com/content/somalia-hidden-catastrophe-hidden-agenda 

https://blackagendareport.com/content/somalia-hidden-catastrophe-hidden-agenda
https://blackagendareport.com/content/somalia-hidden-catastrophe-hidden-agenda
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2022. május 9. - Biden elnök és Zelenszkij a nácizmust ünnepli 

Május 9-e a győzelem napja, amely a nácizmus legyőzésének ünnepe. Biden elnök és 

Zelensky azonban pont az ellenkezőjét csinálták belőle - a nácizmus masszív 

támogatását. 

Biden aláírja az ukrán törvényjavaslatot, 40 milliárd dolláros segélyt kér 
Putyin válaszlépésében 

WASHINGTON - Washington hétfőn igyekezett egységes frontot 

mutatni Oroszország ukrajnai inváziójával szemben, amikor Joe 

Biden elnök aláírta a második világháború idején a náci 

Németország legyőzéséhez hozzájáruló "kölcsönbérleti" program 

újraindítását célzó kétpárti intézkedést Kijev és kelet-európai 

szövetségesei támogatására. 

Az aláírásra akkor kerül sor, amikor az amerikai kongresszus 

további milliárdokat készül az Oroszország elleni háborúra 

fordítani - a demokraták pedig arra készülnek, hogy 

40 milliárd dollár katonai és humanitárius segély, ami nagyobb, 

mint a Biden által kért 33 milliárd dolláros csomag. 

https://www.sandiegouniontribune.com/news/nation- 

world/story/2022-05-09/biden-signs-ukraine-lend-lease-bill-in- 

rejoinder-to-putin 

https://www.reuters.com/world/us-congress-revives-world-war-two-era-lend-lease- 

program-ukrajna-2022-04-28/ 

Biden feleleveníti a második világháborús fegyvertörvényt Ukrajna számára 

A 2022-es Lend-Lease Act lehetővé teszi a Fehér Ház számára, hogy 

korlátlan mennyiségű fegyvert küldjön Ukrajnának 

https://www.rt.com/news/555217-biden-lend-lease-ukraine 

Május 9-ét Oroszországban a Győzelem napjának nevezik - ez az ünnep a náci 

Németország feletti 1945-ös győzelemre emlékezik. Először a Szovjetunió 15 

köztársaságában nyitották meg, miután 1945. május 8-án késő este (éjfél után, tehát 

május 9-én moszkvai idő szerint) aláírták a német kapitulációs okmányt. 

"Győzelem a halál felett": Jevgenyij Norin, az orosz háborúkkal és 

nemzetközi politikával foglalkozó orosz történész szerint a 

győzelem napja 77 évvel a második világháború után az ország 

legfontosabb ünnepének számít. 2022. május 9. 

Evgeny Dering állatorvos volt, aki lovakat kezelt. Szentpéterváron 

élt, amelyet akkoriban Leningrádnak hívtak. 1941. június 22-én 

elment a háborúba. Mielőtt elment, megkérte feleségét, Reginát, 

https://www.sandiegouniontribune.com/news/nation-world/story/2022-05-09/biden-signs-ukraine-lend-lease-bill-in-rejoinder-to-putin
https://www.sandiegouniontribune.com/news/nation-world/story/2022-05-09/biden-signs-ukraine-lend-lease-bill-in-rejoinder-to-putin
https://www.sandiegouniontribune.com/news/nation-world/story/2022-05-09/biden-signs-ukraine-lend-lease-bill-in-rejoinder-to-putin
https://www.sandiegouniontribune.com/news/nation-world/story/2022-05-09/biden-signs-ukraine-lend-lease-bill-in-rejoinder-to-putin
https://www.sandiegouniontribune.com/news/nation-world/story/2022-05-09/biden-signs-ukraine-lend-lease-bill-in-rejoinder-to-putin
http://www.reuters.com/world/us-congress-revives-world-war-two-era-lend-lease-
https://www.rt.com/news/555217-biden-lend-lease-ukraine
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hogy vigye magával a gyerekeiket - két lányukat és egy áprilisban 

született fiút - és 
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Oroszország mélységeibe távozik. Mint kiderült, ez a kérés 

megmentette az életüket. Néhány nappal később Regina elvitte 

gyermekeit a Nyizsnyij Novgorodi Oblasztyban (akkor Gorkij) lévő 

Makarevo faluba, és egy 15. századi kolostorban telepedett le, 

amelyet a hozzá hasonló menekültek számára létesítettek 

menedékhelyként. A város nagy ostroma alatt több mint 600 000 

leningrádi lakos halt éhen. Regina túlélte, akárcsak az összes 

gyermeke, de a férjét soha többé nem látta. 1943 októberében 

Jevgenyij Deringet tüzérségi lövedék ölte meg egy kis mocsaras 

hídfőnél a Dnyeper folyónál... 

Az oroszok számára a győzelem napja szó szerint a halál feletti 

győzelem ünnepe, amelyben mindenki részt vett. Szinte minden 

családnak van egy története arról, hogy mit tettek az őseik a 

háború alatt. Ezek a történetek nagyon különbözőek, de szinte 

mindig drámaiak. Sokan mesélnek olyan emberekről, akik 

meghaltak. A Szovjetunió több mint 27 millió embert veszített a 

háború alatt. Körülbelül 12 millióan voltak katonák és tisztek, a 

többiek civilek, akik a nácik kezétől haltak meg a harcok során 

vagy éhen haltak. Mire 1945-ben Berlin elfoglalták, és Adolf Hitler 

öngyilkos lett a bunkerében, a Szovjetunió olyan ország volt, ahol 

szinte mindenki gyászolt valakit. Szerencsésnek számított az, aki 

"csak" a barátait veszítette el. 

A nácik rendkívüli brutalitással vívtak háborút. A zsidókat nem 

kímélték, de senki másra sem várt semmi jó. Egy fehérorosz 

kormányzati adatbázis 9000 olyan falu nevét tartalmazza, amelyet 

a megszállók a háború alatt felégettek, és ez csak a Szovjetunió 

egyik megszállt köztársaságában történt. Sok elpusztított falu 

esetében az áldozatok száma gyakran megegyezik, vagy majdnem 

megegyezik az akkori lakosok számával. A megsemmisítés 

leggyakoribb módszere az volt, hogy a lakosságot egy pajtába 

terelték és felgyújtották. Az emberek meghaltak a 

bombázásokban és az éhhalálban is, vagy egyszerűen csak 

szenvtelenül lelőtték őket. A polgári lakosság ellen elkövetett 

bűncselekmények Hitler külön utasítása alapján mentesültek a 

felelősségre vonás alól... 

https://www.rt.com/russia/555203-victory-over-death-itself 

Kétségtelen, hogy a provokáció az USA egyik legfontosabb stratégiája a kampányukban. 

megdönteni Putyin elnököt és feldarabolni Oroszországot, mint egy sültet. 

Most a nácik ismét megtámadják Oroszországot, ezúttal az USA és annak végtelen 

https://www.rt.com/russia/555203-victory-over-death-itself/
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pénzkészletei támogatásával. 
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Biden elnök 2022. május 9-én egy 40 milliárd dolláros törvényjavaslat aláírására 

használta fel, hogy segítsen az amerikaiak által finanszírozott náciknak megtámadni az 

oroszokat, akik saját katonáik életét áldozzák fel, hogy megvédjék az ártatlanokat, akik 

egy demokratikusan megválasztott kormány erőszakos megdöntése ellen tiltakoznak 

2014-ben az USA által. 

A képmutatáson túl ez szélsőséges provokáció. Ez nem is olyan meglepő, mert a CIA és 

Biden mindvégig a szélsőséges provokációval játszott. "Provokálatlan támadás" - 

kiabálják az amerikai politikusok, mint a betanított, vállalati tulajdonú robotok, akik ők. 

A Trónok harca című sorozatot nézve nem igazán értettem, miért kellett John Snownak 

kardot döfnie Daenerys Targaryen sárkánykirálynő szívébe. Most, hogy látom, mi zajlik 

Ukrajnában, és meg tudom jósolni, hogyan fajulhat ez olyan könnyen és gyorsan egy 

harmadik világháborúvá, hirtelen megértettem. (Bár én személy szerint előbb 

kipróbáltam volna valamilyen pszichoterápiát. A forgatókönyvírók azonban érdekes 

dolgot mondtak). 

Miközben Biden elnök megpróbálhatna segíteni az USA-nak és a világnak, hogy 

kilábaljon a COVID-19 világjárvány okozta gazdasági és érzelmi pusztításból, ehelyett egy 

újabb, hazugságokon alapuló háborút támogat 1) az Azov, egy nemzetközileg elismert 

ultranacionalista neonáci terrorcsoport alaptalan vádjaival, amelyeket a CNN, a NYT, 

más amerikai és európai újságok és a főbb hírcsatornák tényként tálalnak, 2) olyan 

kritikusan fontos információk kitörlésével, mint például az USA finanszírozása és az 

USAID segítségével az amerikai kormány által finanszírozott Nemzeti Alapítvány a 

Demokráciáért (NED) és USAID segítségével Ukrajna demokratikusan megválasztott 

elnökének megbuktatása, és 3) könnyfakasztó elbeszélésekkel, amelyeket az összes 

mainstream médiumban 24/7-ben pontosan ugyanúgy terjesztenek, mint egy 

hollywoodi tévésorozatot, teljesen figyelmen kívül hagyva az amerikaiak által 

támogatott három kijevi bábelnök által folytatott nyolcéves háborút, amely mintegy 16 

000 embert ölt meg a 2014-es, amerikai finanszírozású puccsot követően. 
 

A fasizmus és az ukrajnai fasizmus ultra-rövid története 

Azt lehet állítani, hogy a legtöbb vagy minden valóban ősi civilizáció fasiszta volt. Az 

ókori Szamaria, Babilónia, Mezopotámia, Egyiptom és így tovább királyai hatalommal, 

nem pedig a nép beleegyezésével uralkodtak, és terjeszkedésorientáltak voltak, ami 

szigorú militarista szervezetet és törvényeket tett szükségessé. A modernebb időkben... 

"A fasiszták olyan ősi forrásokból merítettek ihletet, mint a spártaiak a 

faji tisztaságra és az elit kisebbség uralmára való összpontosításukhoz. A 

fasizmust Platón eszméivel is kapcsolatba hozták, bár a kettő között 

lényeges különbségek vannak. A fasizmus Róma, különösen a Római 

Birodalom ideológiai utódjaként stilizálta magát. A náci faji nézetek 

középpontjában a "magas és nemes" árja kultúra koncepciója állt, 

https://www.msn.com/en-us/news/us/us-covid-19-death-toll-surpasses-1-million/ar-AAXbEiX?ocid=winp1taskbar&cvid=d0f6e092bb124646ce734c01bb34f8c1
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szemben az "élősködő" szemita kultúrával. Ugyanebből a korszakból 

Georg Wilhelm Friedrich Hegelnek az állam abszolút hatalmáról vallott 

nézete is erősen befolyásolta a fasiszta gondolkodást. A francia 

forradalom jelentős hatással volt a francia forradalomra, amennyiben 
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a nácik úgy tekintettek magukra, mint akik visszavágnak sok olyan eszme 

ellen, amelyet a nácik hoztak előtérbe, különösen a liberalizmus ellen." 

Wikipédia, Letöltve: 2022. május 11. 

(A liberalizmus az Egyesült Államokban jelenleg szélsőséges tűz alatt áll, különösen a Roe 

kontra Wade SCOTUS határozat nemrégiben javasolt hatályon kívül helyezése miatt.) 
 

A spártai fétis 

A Spárta-fétis kulturális rák - A hatalmas harcos-állam mítosza 

évezredek óta elvarázsolja a társadalmakat. Most egy globális 

fasiszta mozgalmat táplál, írta Myke Cole, 2019. augusztus 1. 

A lakonofília ezen időszak nagy részében viszonylag jóindulatú 

ahistorikus mítosz volt, de a spártai rajongás a tizenkilencedik 

század végén, a tudományos rasszizmus megjelenésével 

félreérthetetlenül rosszindulatúvá vált. Karl Müller német tudós a 

Geschichten hellenischen Stämme und Städte című nagy hatású 

művében a klasszikus Spárta megalapításáért felelős dór faj 

történetét vette fel. Müller munkája a megszállók északi 

származását dicsőítette, ami beleilleszkedett a skandinávizmus 

korai fejlődésébe, az északi fő faj pszeudo-antropológiai 

elképzelésébe, amely a náci ideológia egyik sarokkövévé vált. 

Müller aligha volt egyedül, és az eredendő egyenlőtlenségről és az 

északi felsőbbrendűségről szóló európai gondolkodás már olyan 

gondolkodók lázas elméjében érlelődött, mint a francia 

arisztokrata Joseph Arthur de Gobineau, akinek írásai hatással 

voltak a híres zeneszerzőre és a német nacionalizmus ikonjára, 

Richard Wagnerre. Nem meglepő, hogy Adolf Hitler Spártában "az 

első völkisch államot" látta, és az ókori városállam legendás 

eugenikájáról áradozott: "A beteg, gyenge, deformált gyermekek 

leleplezése, egyszóval elpusztítása tisztességesebb és valójában 

ezerszer emberibb volt, mint napjaink nyomorult őrülete, amely a 

legpatinásabb alanyokat konzerválja..."... 

Ugyanez az ágyú és ugyanez a mondat díszeleg ma keresztbe tett 

húsvágó bárdok felett az Amerikai Gárda zászlaján - egy kemény 

jobboldali fehér szupremáciás csoport, amely a Soldiers of Odin 

USA indianai csoportjából fejlődött ki, egy szélsőséges 

bevándorló- és menekültellenes csoportból, amely Finnországból 

indult8 2015-ben. Ted Cruz szenátor többször is hivatkozott 

ugyanerre a kifejezésre. ... 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism_and_ideology
https://www.politico.com/news/2022/05/02/supreme-court-abortion-draft-opinion-00029473
https://www.politico.com/news/2022/05/02/supreme-court-abortion-draft-opinion-00029473
https://www.politico.com/news/2022/05/02/supreme-court-abortion-draft-opinion-00029473
https://www.politico.com/news/2022/05/02/supreme-court-abortion-draft-opinion-00029473
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8 https://www.rt.com/news/555342-finland-nato-membership-bid/ 

https://www.rt.com/news/555342-finland-nato-membership-bid/
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A Thermopülánál született Spárta mítosza évezredek óta 

fennmaradt, szívósabb, mint egy tardigád, és arra a mindent 

átható bizonytalanságra támaszkodik, hogy túlságosan dekadensek 

és kényelmesek vagyunk, nem vagyunk elég kemények és 

fegyelmezettek, és hogy a harcos önmegtagadás és a 

monokulturális tisztaság mitikus és rég elvesztett normáihoz való 

visszatérés valahogy visszaadja a nagyságunkat. 2019-ben ijesztő 

szimbólummá vált egy olyan kulturális háborúban, amelyet egyre 

inkább gyilkosság, terror és szankcionált diszkrimináció jellemez... 

https://newrepublic.com/article/154563/sparta-myth-rise- 

fasizmus-trumpizmus (A dőlt betűs és félkövér szedést a 

szerző tette hozzá.) 

A fenti idézetek csak egy kis részét képezik egy valóban lenyűgöző cikknek, amelyet 

teljes egészében el kell olvasnia minden euro-amerikainak, aki azt hiszi, hogy tudja, mi 

folyik Ukrajnában. 

Nem igazán említi a szadizmust önmagában, azonban a szadizmus minden bizonnyal 

része volt a korai spártai és római kiképzésnek, amint azt a leghíresebb rítusuk, az agoge 

bizonyítja, amelyet (Artemisz) Orthia oltárán tartottak, és amelynek során fiatal (kivétel 

nélkül meztelen) "fiúkat korbácsoltak (vö. Platón, Xenophón, Pauszaniasz), néha a 

halálukig, közönség előtt, amint azt római kori szerzők tanúsítják." 

Artemisz - Klasszikusok - Oxford Bibliographies, írta Eveline Krummen, 2018. július 24. 

https://online.uni- 

graz.at/kfu_online/wbFPCompsCallBacks.cbExecuteDownload?pDocStoreNr=4954400 

Az, hogy a közönség élvezettel nézi, ahogy fiatal meztelen fiúkat korbácsolnak, néha 

halálra, kielégítheti a nézők szadista igényeit, miközben erős bizonyítékot szolgáltat a 

spártai és a későbbi római kultúra vakmerő brutalitására, bármilyen nemesen és 

romantikusan öltöztetik is fel ezt a kegyetlen rituálét - akár a Google-on is. 

A szadizmus és a háború imádói nem egészséges emberek, és valódi veszélyt jelentenek 

a civil társadalomra, függetlenül attól, hogy az ókori Görögország, Róma és/vagy a mai 

USA politikusai hogyan forgatják az ügyet. Spárta egyébként nem hozott létre nagy 

művészetet vagy irodalmat, történelme során számos vereséget szenvedett el, és 

ugyanígy szenvedett a korrupciótól és a hatalommal való rendkívüli visszaéléstől. Ez volt 

a fasiszta állam megtestesítője. 

A klasszikus Görögország és Róma néhány mitikus eszmefuttatásának megcáfolásának 

zárásaként csak azon tűnődhetünk, vajon Hérodotosz valóban a "történelem atyja" volt-

e (ahogyan gyakran nevezik), vagy a plágiumírók atyja (nagy írásai előtt bejárta az ismert 

ókori világ nagy részét), és milyen afrikai titkokat csempésztek ki az Alexandriai 

Könyvtárból, mielőtt a rómaiak felgyújtották, és azt állították, hogy "baleset" volt. A 

római mérnöki munka valóban csodálatos volt, ahogyan az ókori Egyiptomé is jóval 

https://newrepublic.com/article/154563/sparta-myth-rise-fascism-trumpism
https://newrepublic.com/article/154563/sparta-myth-rise-fascism-trumpism
https://newrepublic.com/article/154563/sparta-myth-rise-fascism-trumpism
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbFPCompsCallBacks.cbExecuteDownload?pDocStoreNr=4954400
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbFPCompsCallBacks.cbExecuteDownload?pDocStoreNr=4954400
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbFPCompsCallBacks.cbExecuteDownload?pDocStoreNr=4954400
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előtte. 

Ahogyan naponta tűnnek el az internetről a Putyin elnök motivációjára vonatkozó 

kritikusan fontos információk, hogy megindítsa Ukrajna invázióját (mint például az EBESZ 

2022. február 23-i feljegyzései, a NED Ukrajnának nyújtott "támogatások" feljegyzései, 

az USA által szponzorált biológiai 
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a patogén kutatási adatokat kicsempészték és/vagy megsemmisítették az invázió után), 

így az ősi történelmet is "fehérre mosták", hogy a nyugati ragyogás és tökéletesség 

nagyrészt pontatlanul szikrázó ragyogását mutassák be. 

Nem kétséges, hogy az ókori történelmet naponta eltörli a nyugati hadsereg, mint 

például a szüntelen szíriai bombázások, és Trump volt elnök azt állította, hogy az USA 52 

iráni régészeti ókori történelmi helyszínt vett célba - ott, a civilizáció bölcsőjében. A 

hasonló agendáknak ez a halmaza szorosan visszhangozza a "tudományos rasszizmus" 

céljait, az ősi és modern fasizmus inherens összetevőit. Ezt az igazságot nemcsak a 

Közel-Kelet világítja meg, hanem a Françafrique és az AFRICOM afrikai jelenléte, 

valamint a NATO kelet-európai és még újabban kelet-ázsiai terjeszkedése is. 
 

Fasizmus Ukrajnában 

A náci együttműködés hét évtizede: Amerika piszkos kis ukrán 

titka - Interjú Russ Bellant-tal, a Régi nácik, az új jobboldal és a 

Republikánus Párt című könyv szerzőjével. Paul H. Rosenberg és 

a Foreign Policy in Focus, 2014. március 28. 

 

Ez a cikk a TheNation.com és a Foreign Policy in Focus közös 
kiadványa. 

 

Ahogy az ukrán válság az elmúlt hetekben kibontakozott, az 

amerikaiaknak nehéz nem Vlagyimir Putyint látni a nagy 

gonosztevőnek. De a régió történelme az egymással versengő 

gonoszok története; és a gonoszok egyik iskolája - a nácik - hosszú 

ideje kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal, többnyire a radar 

alatt, de időnként lelepleződnek, ahogy Russ Bellant tette ezt a 

Régi nácik, az új jobboldal és a Republikánus Párt című könyvében 

(South End Press, 1991). Bellantnak a Németország második 

világháborús szövetségeseitől származó emigráns náci vezetők 

leleplezése az 1988-as Bush elnökválasztási kampányban kilenc 

személy - közülük kettő ukrán - bejelentett lemondásához 

vezetett, ezért is volt logikus választás arra, hogy megvilágítsa a 

náci és fasiszta elemek elszórt említését az ukrán nacionalisták 

között, ami valahogy soha nem tűnik úgy, hogy további 

kommentárt vagy magyarázatot érdemelne. Természetesen a 

legtöbb ukrán nem náci vagy fasiszta - annál is inkább érdemes 

megvilágítani azokat, akik valódi természetüket az árnyékban 

rejtegetnék... vagy akár a reflektorfény pillanatnyi vakító fénye 

mögött. 

A Régi nácik, az új jobboldal és a Republikánus Párt című könyve 

leleplezte a Republikánus Pártban mélyen benne lévő 

https://www.npr.org/2020/01/06/794006073/trump-says-hell-target-iran-s-cultural-sites-that-s-illegal
https://www.npr.org/2020/01/06/794006073/trump-says-hell-target-iran-s-cultural-sites-that-s-illegal
https://www.npr.org/2020/01/06/794006073/trump-says-hell-target-iran-s-cultural-sites-that-s-illegal
https://www.npr.org/2020/01/06/794006073/trump-says-hell-target-iran-s-cultural-sites-that-s-illegal
https://www.npr.org/2020/01/06/794006073/trump-says-hell-target-iran-s-cultural-sites-that-s-illegal
https://www.npr.org/2020/01/06/794006073/trump-says-hell-target-iran-s-cultural-sites-that-s-illegal
https://eurasiantimes.com/1st-asian-country-to-join-nato-as-seoul-joins-us-led-cdg-china/
https://fpif.org/seven-decades-nazi-collaboration-americas-dirty-little-ukraine-secret/
https://fpif.org/seven-decades-nazi-collaboration-americas-dirty-little-ukraine-secret/
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Közép- és Kelet-Európából származó náci elemek, köztük ukránok, 

a második világháború idejéből és még azelőttről. Ahogy az ukrán 

válság az elmúlt hetekben kibontakozott, elszórtan szó esett 

fasiszta vagy neofasiszta elemekről, de valahogy úgy tűnik, hogy 

ez soha nem indokolja további kommentárokat vagy 

magyarázatot. Nem tudok senkit, aki jobban megvilágíthatná, 

hogy mit nem mondanak erről az elemről. Az orosz harciasság 

veszélye egyre nyilvánvalóbb, de ez a nem vizsgált fasiszta elem 

sajátos veszélyeket rejt magában. Mit tud mondani nekünk erről 

az elemről és ezekről a veszélyekről? 

(Válasz: ) A (fasiszta) elemnek hosszú történelme van, hosszú 

múltja, amely önmagáért beszél, ha ezt a múltat ténylegesen 

megismerjük és kidolgozzuk. A nemrégiben itt lezajlott puccs 

kulcsszervezete az Ukrán Nacionalisták Szervezete [OUN] volt, 

illetve annak egy meghatározott ága, a Banderas [OUN-B]. Ők 

állnak a Szvoboda párt mögött, amely számos kulcspozíciót kapott 

az új ideiglenes rendszerben. Az OUN az 1920-as évekre nyúlik 

vissza, amikor is leváltak más csoportokról, és - különösen az 

1930-as években - merényletkampányba kezdtek, és más módon 

terrorizálták azokat, akik nem értettek egyet velük. 

A második világháború közeledtével szövetséget kötöttek a náci 

hatalmakkal. Több katonai alakulatot alakítottak, így amikor 

Németország 1941 júniusában megszállta a Szovjetuniót, több 

zászlóaljjal vonultak be az akkori fő városba, ahol a bázisuk volt, 

Lvovba, vagy Lwowba, többféle írásmóddal [ma Lviv9 ]. Bementek, 

és van egy dokumentált történet arról, hogy részt vettek a zsidók 

azonosításában és összeterelésében abban a városban, és 

segítettek több ezer polgár szinte azonnali kivégzésében. A háború 

alatt Ukrajna más részein is részt vettek a lengyel csoportos 

lakosság likvidálásában. 

Anélkül, hogy mélyen belemerülnénk ebbe az egész 

történelembe, az Ukrán Nacionalisták Szervezete a mai napig védi 

háborús szerepüket. Támogatói voltak a 14. Waffen SS-hadosztály 

megalakításának, amely a németek megbízásából és általános 

német irányítás alatt álló, összukrán fegyveres elemmé vált. 

Segítettek ösztönözni a megalakulását, és a háború után, 

közvetlenül a háború végén, az Első Ukrán 
 

9 Lviv jelenleg Nyugat-Ukrajna legnagyobb városa és Ukrajna hatodik legnagyobb városa, lakossága 717 510 
fő (2021-es becslés szerint). Ukrajna egyik fő kulturális központja. 



91 
 

divízió. Még mindig dicsőítik az SS-hadosztály történetét, és van 

egy veteránszervezetük, amelynek nyilvánvalóan már nem sok 

tagja maradt, de megalakították a veteránosztályát. 

Ha megnézzük a Kijevben az utcai tüntetéseken és felvonulásokon 

viselt jelvényeket, akkor láthatjuk, hogy még mindig viselik az SS-

hadosztályok jelvényeit. Sőt, tegnap este fényképeket néztem 

erről, és egy egész alakulat vonult, de nem a 14. hadosztállyal, 

hanem a 2. hadosztállyal. Ez egy nagy hadosztály volt, amely nagy 

csatákat vívott Ukrajna körül, és ezek a menetelők a Második 

Hadosztály karszalagjain viselték a jelvényeket. 

Tehát ez egy nagyon világos feljegyzés, és az OUN még a háború 

utáni kiadványaiban is etnikai szempontból tiszta ukrán területre 

szólított fel, ami természetesen egyszerűen a zsidók, lengyelek és 

oroszok kitakarítását jelenti az általuk ukrán területnek tekintett 

területről. A Szvoboda jelenlegi vezetői is tettek már 

szemenszedett antiszemita megjegyzéseket, amelyek a moszkvai 

zsidók eltüntetésére szólítanak fel stb. Olyan durva, fenyegető 

nyelvezetet használnak, amitől bárki, aki ismeri a II. világháború 

történelmét, megremegne. Ha itt élnének, úgy tűnik, mintha 

elkezdenének aggódni. 

Nyilvánvaló, hogy ezek az emberek nem rendelkeznek 

monopolhatalommal Ukrajnában, de ők léptek fel, és az Egyesült 

Államok a Szvoboda párt és az ukrán nacionalisták mögé állt. 

Valójában az Egyesült Államok kapcsolata velük egészen a második 

világháborúig nyúlik vissza, és az Egyesült Államoknak régóta van 

kapcsolata az OUN-nal, a hírszerző ügynökségeken keresztül - 

kezdetben a katonai hírszerzésen, később a CIA-n keresztül. 

Könyve az OUN egyik központi alakját, Jaroszlav Sztetszkót 

tárgyalja, aki évtizedekig itt, Amerikában volt politikailag aktív. 

Mit tud mondani az ő történetéről? 

Jaroszlav Sztetszko az OUN második számú vezetője volt a 

második világháború alatt és azt követően. 1959-ben megölték 

Sztepan Banderát, aki az OUN vezetője volt, és ekkor Sztetszko 

vette át a vezetést. Sztetszko volt az, aki 1941. június 30-án a 

német hadsereggel együtt ténylegesen bevonult Lvovba. Az OUN 

akkoriban kiáltványt adott ki az ő neve alatt, amelyben dicsérte és 

dicsőségre szólította fel Adolf Hitler német vezetőt, és hogy 

hogyan fognak karonfogva vonulni Ukrajnáért, és így tovább. A 

háború után része volt annak a kulcsfontosságú vezetőségnek, 
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amelyet az amerikaiak felvettek... 
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Az Ukrán Nacionalisták Szervezete 1943-ban német támogatással 

többnemzetiségű haderőt szervezett, hogy a visszavonuló német 

hadsereg nevében harcoljon. A 43-as sztálingrádi csata után a 

németek fokozottan szükségét érezték, hogy több szövetségest 

szerezzenek, ezért a román Vasgárda, a Magyar Nyilaskereszt, az 

Ukrán Nacionalisták Szervezete és mások, akiknek katonai 

alakulatuk volt a segítségnyújtásra, összefogtak és megalakították 

a leigázott nemzetek bizottsága nevű egyesített frontot, és ismét a 

német hadsereg érdekében dolgoztak. Ezt 1946-ban átnevezték 

Antibolsevik Nemzetek Blokkjának, azaz ABN-nek. Ennek vezetője 

1986-ban bekövetkezett haláláig Sztetszko volt. 

Ezt részben azért említem, mert az OUN azt próbálja mondani, 

hogy a háború alatt a németek és a kommunisták ellen 

harcoltunk. A tény az, hogy ők voltak ennek az egész 

multinacionális szövetségnek a vezetői a németek nevében a 

háború utolsó két évében és az azt követő háborúban. A háború 

után a meg nem térő náci szövetségesek összes vezetője Jaroszlav 

Sztetszko vezetése alatt állt. ... 

Amikor Nixon 1968-ban elindult az elnökválasztáson, ígéretet tett 

ezeknek a vezetőknek, hogy - ha megnyeri az elnökséget - állandó 

jelleggel a Republikánus Nemzeti Bizottság etnikai felzárkóztató 

részlegévé teszi őket, így nem négyévente, hanem folyamatosan 

jelen lesznek a Republikánus Pártban. És ezt az ígéretet egy 

Pásztor László nevű fickón keresztül tette, aki a második 

világháború után öt évet ült börtönben emberiség elleni 

bűnökért... 

https://www.thenation.com/article/archive/seven-decades-nazi- 

collaboration-americas-dirty-little-ukraine-secret 

Nixon, Reagan és Bush nagyon erős támogatást nyújtottak és kaptak ezeknek a nagyon 

nagy kelet- és nyugat-európai náci csoportoknak, valamint amerikanizált ágaik nagyon 

nagy számának. A CIA kedvencei voltak a kommunizmus elleni fanatikus, bár logikátlan 

háborúikban. Szélsőséges rasszizmusukat és az etnikai kisebbségek elleni népirtásaikat a 

republikánus párt, és most a demokraták Obama és Biden alatt mind szépítették. 

A fenti idézetek csak egy kis részét képezik egy valóban lenyűgöző cikknek, amelyet 

minden euro-amerikai, aki azt hiszi, hogy tudja, mi folyik Ukrajnában, teljes egészében 

el kell olvasnia. 

Ez a szakasz a 9. függelékben folytatódik. Néhány részlet egyszerűen túl borzalmas 

ahhoz, hogy e könyv vagy bármelyik könyv elején megemlítsük. 

https://www.thenation.com/article/archive/seven-decades-nazi-collaboration-americas-dirty-little-ukraine-secret/
https://www.thenation.com/article/archive/seven-decades-nazi-collaboration-americas-dirty-little-ukraine-secret/
https://www.thenation.com/article/archive/seven-decades-nazi-collaboration-americas-dirty-little-ukraine-secret/
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A nácizmus a rasszizmus megtestesítője 

Mielőtt Adolf Hitler Németország kancellárja lett, éveken át a faji 

eszmék megszállottja volt. Beszédeiben és írásaiban Hitler a faji 

"tisztaságról" és a "germán faj" felsőbbrendűségéről - amit ő árja 

"mesterfajtának" nevezett - vallott. Azt hirdette, hogy fajának 

tisztának kell maradnia, hogy egy napon átvehesse a világuralmat. 

Hitler számára az ideális "árja" szőke, kék szemű és magas volt. 

Amikor Hitler és a nácik hatalomra kerültek, ezek a nézetek váltak 

a kormány ideológiájává, és nyilvánosan kihelyezett plakátokon, a 

rádióban, a filmekben, az osztálytermekben és az újságokban 

terjesztették őket. A nácik a német tudósok támogatásával 

kezdték megvalósítani ideológiájukat, akik úgy vélték, hogy az 

emberi faj javítható az "alsóbbrendűnek" tartott emberek 

szaporodásának korlátozásával. 1933-tól kezdve a német orvosok 

engedélyezték a kényszersterilizációkat, vagyis olyan műtéteket, 

amelyek lehetetlenné tették, hogy az áldozatoknak gyermekeik 

szülessenek. Ennek a nyilvános programnak a célpontjai között 

voltak a cigányok (cigányok), egy Németországban mintegy 30 000 

főt számláló etnikai kisebbség, valamint a fogyatékkal élők, köztük 

az elmebetegek, a süketnek és vaknak született emberek. Szintén 

áldozattá vált mintegy 500 afrikai német gyermek, akik német 

anyák és az első világháború után a német Rajna-vidéket 

megszálló szövetséges hadseregek afrikai gyarmati katonáinak 

utódai voltak. 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/nazi-racism 

A kelet-európai és amerikai neonácizmus hét évtizedes amerikai kormányzati 

támogatásának nyilvánvaló örököse, így aligha meglepő, hogy Zelensky a nácizmus nyílt 

támogatója és népszerűsítője. 
 

Az amerikai rasszizmus, népirtás és eugenika volt Hitler példaképe. 

Hogyan hatott az amerikai rasszizmus Hitlerre - A tudósok feltérképezik 

a nácizmus nemzetközi előzményeit. Szerző: Alex Ross, 2018. április 23. 

(2018. április 30-i szám) 

A nácik nem tévedtek, amikor amerikai precedensekre hivatkoztak. Az 

afroamerikaiak rabszolgasorba taszítását az amerikai alkotmányba is 

beleírták. Thomas Jefferson arról beszélt, hogy az amerikai őslakosokat "ki 

kell irtani" vagy "ki kell irtani". 1856-ban egy oregoni telepes azt írta: "A 

kiirtás, bármennyire is keresztényietlennek tűnik, úgy tűnik, hogy az 

egyetlen megoldás, ami az amerikaiak számára maradt. 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/nazi-racism
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az élet és a vagyon védelme." Philip Sheridan tábornok 

"megsemmisítésről, megsemmisítésről és teljes megsemmisítésről" 

beszélt. Az biztos, hogy mások békésebb - bár még mindig elnyomó - 

politikát támogattak. Edward B. Westermann történész "Hitler's Ostkrieg 

and the Indian Wars" (Oklahoma) című könyvében arra a következtetésre 

jut, hogy mivel a szövetségi politika hivatalosan soha nem írta elő az 

őslakosok "faji alapon vagy tulajdonságok alapján történő fizikai 

megsemmisítését", ez nem volt a Shoah-hoz hasonló népirtás. Tény, hogy 

1500 és 1900 között az amerikai területek bennszülött lakossága sok 

millióról körülbelül kétszázezerre csökkent. 

Hitler számára Hitler példaként tűnt fel, hogy Amerika a tömeges 

halálesetek után is képes volt fenntartani a robusztus ártatlanság 

látszatát. A szovjet invázió első hónapjaiban gyakran említette az 

amerikai nyugatot. A Volga a mi Mississippink lesz, mondta. "Európa - és 

nem Amerika - lesz a korlátlan lehetőségek földje". Lengyelországot, 

Fehéroroszországot és Ukrajnát úttörő farmer-katona családok 

népesítenék be. Az autópályák gabonamezőkön vágnának keresztül. 

Ezeknek a földeknek a jelenlegi lakói - több tízmillióan - éhen halnának. 

Ugyanakkor a nácik ellentmondást nem tűrően részesültek az amerikai 

őslakosok régóta tartó német romantikus ábrázolásában. Goebbels egyik 

kevésbé kedvező terve az volt, hogy az amerikai őslakos törzseknek 

tiszteletbeli árja státuszt adományozott, abban a reményben, hogy 

felkelnek majd elnyomóik ellen. 

A Jim Crow-törvények az amerikai Délvidéken szigorúbb jogi értelemben 

precedensként szolgáltak. A tudósok már régóta tisztában vannak azzal, 

hogy Hitler rezsimje csodálatát fejezte ki az amerikai faji törvények iránt, 

de ezt inkább egyfajta PR-stratégiának tekintették - a náci politika 

"mindenki ezt csinálja" igazolásának. Whitman azonban rámutat arra, 

hogy ha ezeket az összehasonlításokat kizárólag a külföldi közönségnek 

szánták volna, akkor nem temették volna el őket fraktur betűkkel írt 

vaskos kötetekbe. A "Faji jog az Egyesült Államokban" című, Heinrich 

Krieger német jogász 1936-os tanulmánya a nem fehér amerikaiak jogi 

státuszának ellentmondásait próbálja rendezni. Krieger arra a 

következtetésre jut, hogy az egész apparátus reménytelenül átláthatatlan, 

és rasszista célokat rejt el torz indoklások mögé. Miért nem mondják ki 

egyszerűen, hogy mire gondolnak? Ez volt az egyik fő különbség az 

amerikai és a német rasszizmus között. 

Az amerikai eugenikusok nem titkolták rasszista céljaikat, és nézeteik 

eléggé elterjedtek voltak ahhoz, hogy F. Scott Fitzgerald "A nagy Gatsby"-

ben bemutassa őket. (A faragatlan Tom Buchanan, aki nyilvánvalóan 

https://www.amazon.com/Hitlers-Ostkrieg-Indian-Wars-Commanders/dp/0806154330/ref%3Dsr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1524495825&sr=1-1&keywords=Hitler%E2%80%99s%2BOstkrieg%2Band%2Bthe%2BIndian%2BWars%2Bwestermann
https://www.amazon.com/Hitlers-Ostkrieg-Indian-Wars-Commanders/dp/0806154330/ref%3Dsr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1524495825&sr=1-1&keywords=Hitler%E2%80%99s%2BOstkrieg%2Band%2Bthe%2BIndian%2BWars%2Bwestermann
https://www.amazon.com/Hitlers-Ostkrieg-Indian-Wars-Commanders/dp/0806154330/ref%3Dsr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1524495825&sr=1-1&keywords=Hitler%E2%80%99s%2BOstkrieg%2Band%2Bthe%2BIndian%2BWars%2Bwestermann
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olvasta Lothrop Stoddard 1920-as, "A színes bőrűek növekvő áradata a 

fehérek ellen" című traktátusát. 

https://www.gutenberg.org/files/37408/37408-h/37408-h.htm
https://www.gutenberg.org/files/37408/37408-h/37408-h.htm
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World-Supremacy", azt mondja: "Az elképzelés az, hogy ha nem 

vigyázunk, a fehér faj teljesen el fog merülni."). A kaliforniai sterilizációs 

program közvetlenül inspirálta az 1934-es náci sterilizációs törvényt. 

Az amerikai és a német haláltechnológiák között is vannak baljós, bár 

többnyire véletlenszerű hasonlóságok. 1924-ben került sor az első 

gázkamrás kivégzésre Nevadában. Az amerikai gázkamra történetében 

Scott Christianson azt állítja, hogy a Zyklon-B nevű füstölőszert, amelyet a 

német I. G. Farben cég engedélyezett az American Cyanamidnak, halálos 

szerként fontolóra vették, de nem találták megvalósíthatónak. A Zyklon-

B-t azonban használták a bevándorlók fertőtlenítésére, amikor átlépték a 

határt El Pasónál - ez a gyakorlat nem maradt észrevétlen Gerhard Peters, 

a vegyész számára sem, aki a Zyklon-B módosított változatát szállította 

Auschwitzba. Később az amerikai gázkamrákat olyan ernyővel szerelték 

fel, amelyen keresztül mérgező golyókat dobtak le. Earl Liston, az eszköz 

feltalálója így magyarázta: "Meghúzni egy kart, hogy megöljünk egy 

embert, kemény munka. Savat leönteni egy csövön könnyebb az 

idegeknek, inkább olyan, mint virágot öntözni". Nagyjából ugyanezt a 

módszert vezették be Auschwitzban, hogy enyhítsék az SS-őrök stresszét. 

Amikor Hitler az amerikai honosítási korlátozásokat dicsérte, az 1924-es 

bevándorlási törvényre gondolt, amely nemzeti kvótákat írt elő, és a 

legtöbb ázsiai embert teljesen kizárta. A náci megfigyelők számára ez 

bizonyíték volt arra, hogy Amerika a helyes irányba fejlődik, az 

egyenlőségről szóló álságos retorikája ellenére. A bevándorlási törvény a 

holokausztban is elősegítő szerepet játszott, mivel a kvóták 

megakadályozták, hogy zsidók ezrei - köztük Anne Frank és családja - 

eljussanak Amerikába. 1938-ban Roosevelt elnök nemzetközi 

konferenciát hívott össze az európai menekültek helyzetéről; ezt a 

franciaországi Évian-les-Bains-ben tartották, de érdemi változás nem 

történt. A német külügyminisztérium gúnyos válaszában 

"megdöbbentőnek" találta, hogy más országok elítélik Németország 

zsidókkal szembeni bánásmódját, majd elutasítják a zsidók befogadását. 

https://www.newyorker.com/magazine/2018/04/30/how-american- 

rasszizmus-befolyásolta-hitler 

A fentiek kiegészítéseként olvassa el: Fredrick Douglas: Mi a rabszolga számára a július 4. 
.th 

https://liberalarts.utexas.edu/coretexts/_files/resources/texts/c/1852%20Douglass%20 

július%204.pdf 

Az USA és a nácizmus közötti szimbiózis részeként az USA a mai napig támogatja a 
nácizmust. 

https://www.gutenberg.org/files/37408/37408-h/37408-h.htm
https://www.newyorker.com/magazine/2018/04/30/how-american-racism-influenced-hitler
https://www.newyorker.com/magazine/2018/04/30/how-american-racism-influenced-hitler
https://www.newyorker.com/magazine/2018/04/30/how-american-racism-influenced-hitler
https://liberalarts.utexas.edu/coretexts/_files/resources/texts/c/1852%20Douglass%20July%204.pdf
https://liberalarts.utexas.edu/coretexts/_files/resources/texts/c/1852%20Douglass%20July%204.pdf
https://liberalarts.utexas.edu/coretexts/_files/resources/texts/c/1852%20Douglass%20July%204.pdf
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https://en.wikipedia.org/wiki/3rd_SS_Panzer_Division_Totenkopf 

Zelenszkij tehát először a náci Németország Waffen-SS-ének 3. SS páncélos 

hadosztályának "Totenkopf" elit hadosztályát a második világháború alatt népszerűsítő 

katonájának fotóját teszi közzé a posztján, hogy Oroszország győzelmének napján (a 

náci Németország felett a második világháborúban) szemen köpje Putyin elnököt, és 

szemen köpje mindazokat, akik életüket áldozták a nácik ellen a második 

világháborúban. 

Zelensky nyilvánvalóan teljes mértékben bízik abban, hogy az amerikai katonai-ipari-

médiakomplexum teljes mértékben támogatja őt. 

https://en.wikipedia.org/wiki/3rd_SS_Panzer_Division_Totenkopf
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Zelenszkij demokráciaellenes kampányának szélsőséges brutalitása 

megdöbbentő 

Zelenszkijt az amerikai pénzek szökőárja sodorta hatalomra Ukrajnában, és minden 

olyan jogot és szabadságot lábbal tipor, amelyről azt állítják, hogy demokráciát képvisel. 

"Egy árulóval kevesebb" Zelenszkij felügyeli a politikai ellenzék 

elleni gyilkossági, emberrablási és kínzási kampányt, Max 

Blumenthal és Esha Krishnaswamy, 2022. április 17. 

Miközben azt állítja, hogy a demokrácia védelmezője, Volodimir 

Zelenszkij Ukrajnában betiltotta az ellenzéket, elrendelte riválisai 

letartóztatását, és elnökölt a másként gondolkodók eltűnése és 

meggyilkolása felett országszerte. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy fogalmazta meg országa 

Oroszország elleni háborúját, mint magáért a demokráciáért 

folytatott harcot. Március 16-án az amerikai kongresszushoz 

intézett, gondosan megkoreografált beszédében Zelenszkij 

kijelentette: "Jelenleg országunk sorsa dől el. Népünk sorsa, hogy 

az ukránok szabadok lesznek-e, képesek lesznek-e megőrizni a 

demokráciájukat". 

Az amerikai vállalati média válaszul elárasztotta Zelenszkijt hízelgő 

sajtóval, kampányt indított a Nobel-békedíjra való jelöléséért, és 

egy extravagáns zenei tiszteletadásra ösztönözte őt és az ukrán 

hadsereget a 2022-es Grammy-díj átadási ünnepségen április 3-

án. 

A nyugati média azonban elfordította a fejét, miközben Zelenszkij 

és kormányának vezető tisztviselői az Oroszországgal való 

együttműködéssel vádolt helyi ukrán törvényhozók elrablását, 

kínzását és meggyilkolását szentesítették. A háború kitörése óta 

több polgármestert és más ukrán tisztviselőt öltek meg, sokakat 

állítólag ukrán állami ügynökök, miután de-eszkalációs 

tárgyalásokat folytattak Oroszországgal. 

" Egy árulóval kevesebb van Ukrajnában" - jelentette ki Anton 

Gerascsenko belügyminisztériumi tanácsadó az Oroszországgal 

való együttműködéssel vádolt ukrán polgármester meggyilkolása 

kapcsán. 

Zelenszkij a háborús légkört kihasználva betiltotta az ellenzéki 

pártok egész sorát, és elrendelte vezető riválisai letartóztatását. A 

tekintélyelvű rendeleteivel számos emberi jogi aktivista eltűnését, 

megkínzását, sőt meggyilkolását idézte elő, 

https://www.nytimes.com/2022/03/16/us/politics/transcript-zelensky-speech.html
https://www.nytimes.com/2022/03/16/us/politics/transcript-zelensky-speech.html
https://www.nytimes.com/2022/03/16/us/politics/transcript-zelensky-speech.html
https://www.grammy.com/news/ukrainian-president-volodymyr-zelensky-speech-2022-grammys
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kommunista és baloldali szervezők, újságírók és kormánytagok 

"oroszbarát" szimpátiával vádolt tisztviselők. 

https://thegrayzone.com/2022/04/17/traitor-zelensky- 

merénylet-gyilkosság-gyilkosság-letartóztatás-politikai-

ellenzéki tevékenység 

A Grayzone egyébként amerikai, és a fentiek nem orosz propaganda. 

A demokráciáknak így kellene működniük? Az ellenzéki vezetőket le kellene tartóztatni, 

megkínozni és megölni? Valójában ez teljesen normális az amerikai tengerentúli 

gyarmatokon, ahogy azt én is tudom, mivel személyes tapasztalataim alapján éltem 

néhány ilyen gyarmaton. 

Az MSM "hírek" csak az amerikai kormányzat expanzionizmusának szócsöveként 

működtek és működnek, és az USA szándékosan provokálta Putyin elnököt a 

Donbasszban nyolc éve tartó hatalmas gyilkossági hullámmal, amely hatalmas 

mértékben (100-szorosára) felgyorsult a Putyin elnök beavatkozását megelőző négy 

napban. 

A lehető legegyszerűbben fogalmazva, nem Putyin elnök volt vagy őrült, hanem a CIA és 

az általuk irányított elnökök, Biden elnökkel a lista élén, mivel 1) kulcsszerepet játszott a 

bűnös iraki háború elindításában, és 2) kiterjedt bizonyítékok vannak arra, hogy ő és fia, 

Hunter Biden nyakig benne volt a korrupt üzletekben Ukrajnában is, beleértve a 

(rendkívül provokatív) biológiai "kutatási" laboratóriumok hatalmas bővítését. 

Tanulmányom tehát azzal kezdődött, hogy megvizsgáltam Putyin elnök motivációját az 

invázióra, és ez hamarosan egy 100 (hivatkozott) kérdésből álló listává alakult Biden 

elnök számára. 

• Az amerikai MSM "hírek" folyamatosan a "békés Ukrajna" kifejezést ismételgetik, 
pedig nem volt az. 

egyáltalán nem békés. 

• Az amerikai MSM "hírei" folyamatosan azt ismételgetik, hogy "nem provokált 

támadás" Ukrajnát, holott valójában intenzíven provokálták, számos nagyon 

véres és halálos támadást intézve ártatlanok ellen, különösen a Donbassz 

régióban. 

Más szóval, az amerikai mainstream hírek nem csak, hogy nem számolnak be a legtöbb 
tényről, de 

szintén nagyszámú hazugságot mond, újra és újra és újra 

és újra. Ez a kronológiája annak, hogy hogyan született 

meg ez a könyv. 

Gyorsan olvasok és profi kutató vagyok. Jelenlegi foglalkozásom szerint főleg orvosi 

kutatási cikkeket szerkesztek orvosok és orvosprofesszorok számára Ázsia néhány 

https://thegrayzone.com/2022/04/17/traitor-zelensky-assassination-kidnapping-arrest-political-opposition/
https://thegrayzone.com/2022/04/17/traitor-zelensky-assassination-kidnapping-arrest-political-opposition/
https://thegrayzone.com/2022/04/17/traitor-zelensky-assassination-kidnapping-arrest-political-opposition/
https://thegrayzone.com/2022/04/17/traitor-zelensky-assassination-kidnapping-arrest-political-opposition/
https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia-left-ukraine-fight-it/5772361
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/17/joe-biden-role-iraq-war
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/17/joe-biden-role-iraq-war
https://nypost.com/2022/04/06/heres-a-dozen-times-joe-biden-played-a-role-in-hunters-deals/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
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legjobb kórházában és orvosi egyetemén. De a szerkesztésnél többet is csinálok. 

Ellenőrzöm a hivatkozásokat, a szervezést, más kutatások összefoglalóinak minőségét, 

az általuk használt statisztikák fajtáit, és elemzem, hogy mennyire jól integrálják 

eredményeiket a tanulmányuk témájával kapcsolatos orvosi kutatások nagyobb testébe. 
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Más szóval, szerkesztem és értékelem a kutatási tanulmányok minőségét és azt, hogy 

mennyire jól értelmezik az adatokat. Hasonlóképpen, amikor az ukrajnai helyzethez 

közelítettem, mind az MSM nyugati alt-news, mind az orosz forrásokból származó 

híreket tárgyilagosan értékeltem, és saját következtetéseimet vontam le arra 

vonatkozóan, hogy valószínűleg mi történt valójában, és milyen valószínű 

következményei lehetnek ezeknek az intézkedéseknek minden érintett fél számára. 

Ezeket a készségeket először apámtól tanultam, aki hivatásos középkori 

történelemkutató és -író volt azokban az években, amikor beutaztuk Európát, miközben 

ő minden kéziratot, várat, katedrálist, temetőt stb. lefényképezett, amennyire csak 

lehetett, kéziratokat gépelt és szerkesztett, a szerkesztők kérésére átdolgozott stb. 

Az egyik következtetés, amire nagyon gyorsan jutottam, hogy az MSM nem közvetíti a 

nyugati nemzetek és a világ hírfogyasztói számára a legtöbb lényeges részletet, amelyek 

Putyin elnök azon döntéséhez vezettek, hogy megindítja Ukrajna lerohanását, és az alt-

news sokkal hitelesebb oknyomozó újságírást végzett és folytat a háború okainak 

(etiológiájának) és valószínűsíthető (prognosztikai) kimenetelének feltárásában. 

Folyamatdiagram: MSM "hírek" nem mondják el az amerikai szavazóknak és az adóknak. 

fizetők 
 

http://www.crusaderstudies.org.uk/resources/historians/profiles/brundage/index.html
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Ha a fenti 1. szám nem ijeszti meg az olvasókat, akkor meg kellene ijesztenie. Ki adott 

az USA-nak engedélyt vagy bármilyen erkölcsi vagy jogi jogot arra, hogy örökké "teljes 

spektrumú dominanciát" érvényesítsen és tartson fenn az egész világ felett? A fenti 1. 

szám már önmagában széttépi az egész ENSZ Alapokmányt és minden nemzetközi jogot. 

Milyen "nemzetek közötti baráti kapcsolatok" létezhetnek, ha az egyik nemzet azt hiszi, 

hogy joga van a "teljes spektrumú dominanciához" minden más nemzet felett? 

Ez annyira emlékeztet engem VIII. Bonifác pápa Unam Sanctam, 1302-es pápai bullájára 

- Egy felhatalmazás, amely mindenkit a földön egy "tévedhetetlen" pápa akaratának 

rendel alá.10 

A fenti 1. szám azonban az USA belső ürügye arra, hogy az ENSZ Alapokmányt nyíltan 

semmibe véve egyik rablóháborút a másik után vívja. A fenti 1. szám az alapja annak, 

hogy a közeljövőben kitörhet a harmadik világháború. Az USA történelmének 

tanulmányozói felismerik a fenti 1. számot, mint a "Manifeszt Végzet" amerikai elvének 

természetes kiterjesztését, amelyről az igazi amerikai fanatikusok azt hiszik, hogy az 

USA-nak isteni rendeltetésű joga más nemzetek uralma. Ez a tévhit szilárd bizonyítéka az 

amerikai vezetés pszichopatológiájának, amely legalább 1845-ig visszanyúlik. Mark 

Twain és Henry David Thoreau nem szerette ezt, ez az író sem, és nyilvánvalóan nem 

szerették és nem szeretik az amerikai külföldi agresszió túlélő áldozatai sem 

Vietnamban, Laoszban, Kambodzsában, Latin-Amerikában, a legtöbb afrikai országban, 

Irakban, Afganisztánban és Ukrajnában. 

A fenti folyamatábra sok mindent nem említ, például az ukrajnai amerikai biológiai 

kutatólaboratóriumokat, amelyeket Biden elnök fia, Hunter Biden óriási mértékben 

bővített, és hogy ezek közül néhány laboratórium valóban tartalmaz biofegyvereket, 

amint azt Robert Pope, az ukrajnai Cooperative Threat Reduction Program igazgatója 

2022. február 25-én elismerte. Azóta különböző amerikai tisztviselők kijelentették, hogy 

most megsemmisítik ezeket a kórokozókat, feltételezhetően a bizonyítékok elrejtésére 

tett erőfeszítésükben. 

Az író véleménye szerint minden háború bűncselekmény, és az ukrajnai háború 

esetében az amerikai külpolitikát végső soron irányító CIA és az amerikai kormányban a 

háborúból hasznot húzó politikusok az emberiség elleni bűncselekmények elkövetői, 

akik ehhez a nagyon gyorsan eszkalálódó ukrajnai háborúhoz vezettek. 

Mint fentebb említettem, úgy közelítettem ehhez a mocsárhoz, mint bármely orvosi 

kórképhez, és a háború véleményem szerint az emberi természet kóros elfordulása, 

mivel az emberi természetet alapvetően jónak tartom. 

Miközben ezt a cikket kutattam (amely véletlenül könyvvé vált), nagyfokú tiszteletet 

éreztem Putyin elnök iránt, mivel elég bátornak bizonyult ahhoz, hogy országa jövőjét és 

saját életét kockára tegye, hogy megmentse és megvédje az ártatlanokat a szomszédos 

Donbassz államban, azzal a plusz előnnyel, hogy saját nemzetét is megvédte a 

háborútól. 

https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of-ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens
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10 http://dailymedieval.blogspot.com/2013/01/church-state-part-2.html 
http://web.mit.edu/aorlando/www/SaintJohnCHI/Church%20History%20Readings/Boniface%20VIII%20- 
%20Unam%20Sanctam.pdf 

http://web.mit.edu/aorlando/www/SaintJohnCHI/Church%20History%20Readings/Boniface%20VIII%20-%20Unam%20Sanctam.pdf
http://web.mit.edu/aorlando/www/SaintJohnCHI/Church%20History%20Readings/Boniface%20VIII%20-%20Unam%20Sanctam.pdf
http://web.mit.edu/aorlando/www/SaintJohnCHI/Church%20History%20Readings/Boniface%20VIII%20-%20Unam%20Sanctam.pdf
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az USA által finanszírozott ukrán hadsereg támadása, amely amerikai fegyverekkel és az 

USA által kiképzett és finanszírozott neonácikkal, valamint kettős felhasználású biológiai 

kórokozókkal van felszerelve. 

Véleményem szerint a pszichológiai patológiák itt a Wall Street nagyvállalatok 

vezetéséből, a CIA Langly Virginia-i központjából és Washington DC-ből erednek, ahol a 

politikusok elsősorban a vállalati és CIA érdekeket szolgálják, nem pedig az amerikai 

választók vagy az adófizetők érdekeit, mert végső soron a vállalati és CIA vezetők döntik 

el, hogy kik legyenek az amerikai vezetés arcai Amerika látszólag "demokratikus" 

kormányzati rendszerében. 

Ugyanezek a vállalati főnökök birtokolják a Mainstream Media úgynevezett híreit, 

amelyek eladják ezeket a háborúkat az adófizető szavazóközönségnek, amely csak 

évekkel később jön rá, hogy ezek a háborúk mind hazugságokon és csalásokon alapultak. 

Az ukrajnai proxy-háború esetében nem biztos, hogy lesz "évekkel később", mert a 

harmadik világháború és a termonukleáris háború nagyon is valós veszélye miatt, 

amihez hozzáadódik, hogy sok országban megszűnik az áramszolgáltatás, és az USA 300 

biológiai laboratóriumában a halálos biológiai kórokozókat tároló fagyasztók hirtelen 

kiolvadnak és felszabadítják a halálos kórokozókat, beleértve az anthraxot, a pestist, a 

dengue-lázat és még egy nagyon hosszú listát. 

Ez a demokrácia perverziója. Az amerikai választók és adófizetők egyetlen lehetősége 

most az, hogy leszavazzák a csöveseket, és új, tiszta politikusokat válasszanak, ha ez 

lehetséges, és ha a demokratáknak nem sikerül a következő, 2022. novemberi választás 

előtt kirobbantaniuk a harmadik világháborút, ami szerintem valószínűleg sikerülni fog 

(≥.51). 

Nehéz lehet semleges, biztonságos országot találni, ahová költözhetnénk. A korábban 

semleges Svájc például úgy döntött, hogy az ország sorsát az Egyesült Államokkal veti 

össze (abban a hitben, hogy a bankjaikban lévő orosz állampolgárok pénzével 

elmenekülhetnek). 

E sorok írásakor (2022. április 15.) Finnország és Svédország, amelyek eddig semleges 

országok voltak, most döntenek arról, hogy ők is az Egyesült Államokkal együtt akarják-e 

országuk jövőjét kockáztatni. 

Május 12: 

https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-world-war-ii-stockholm-sweden- 

258926c3bad81d918d7475cf95bfd992 

https://www.rt.com/news/555366-sweden-nato-application-date 

Ha kitörne a termonukleáris háború, ezek a modernkori "vikingek" nem a kardjukkal a 

kezükben fognak meghalni, hanem a ceruzájukkal, ha tényleg úgy döntenek, hogy 

folytatják ezt az őrültséget. 

https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-world-war-ii-stockholm-sweden-258926c3bad81d918d7475cf95bfd992
https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-world-war-ii-stockholm-sweden-258926c3bad81d918d7475cf95bfd992
https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-world-war-ii-stockholm-sweden-258926c3bad81d918d7475cf95bfd992
https://www.rt.com/news/555366-sweden-nato-application-date/
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Ez problematikus lehet, mivel aligha kétséges, hogy mindazok, akik az USA-val 

szövetkeznek, jogosan válhatnak Oroszország termonukleáris arzenáljának célpontjaivá, 

és az USA minden bizonnyal hajlandónak tűnik termonukleáris háborút indítani, hogy 

ragaszkodjon önimádó fantáziájához. 
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hogy az idők végezetéig az egyetlen globális szuperhatalom legyen. Az önhittség soha 

nem tett jót az érintetteknek, és soha nem is fog. Ami az euro-amerikai hegemóniát illeti 

az örökkévalóságban? Nem sok marad az euro-amerikaiakból, ha nem lépnek vissza, 

méghozzá gyorsan. 

Nem az USA az első nemzet, amely azt hiszi, hogy meghódíthatja az egész világot, és 

minden korábbi nemzet, amely ilyen beteges törekvésekkel próbálkozott, szörnyen 

látványos és véres módon elbukott. 

A legtöbb olvasó számára talán ismeretlen Oroszország vezetése a legutóbbi 

hidegháború kezdetétől fogva tökéletesen tudta, hogy ez a nap el fog jönni, és 

kétségtelenül földalatti városokat építettek, hogy túléljenek egy termonukleáris 

háborút. Nagyon valószínűtlen, hogy az USA vagy Nyugat-Európa bármilyen módon is 

felkészült volna arra az apokalipszisre, amelyet most készülnek magukra zúdítani. 

Tragikus módon, tekintve a harmadik világháború kirobbantására irányuló amerikai 

nyomás tömegét és lendületét, hogy "örökké tartó hegemóniáját" az Oroszországgal 

való háború kirobbantásával és könyörtelenül fokozásával érvényesítse, úgy tűnik, hogy 

nincs mód ennek megakadályozására. 

Ezért az író tanácsa: Ha e könyv olvasója az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában 

vagy más, az Egyesült Államokkal szövetséges országban él, bölcsen teszi, ha keres egy 

semleges országot - ha talál - és elköltözik. A déli féltekén található nemzetek 

előnyösebbnek tűnnek. 

Nem élveztem a kutatás és a könyv megírása során (mivel sok más dolgot is szívesebben 

csináltam volna). Hasonlóképpen nem szeretem különösebben az orvosi patológiák 

olvasását és kutatását. 

Másrészt mindig is élveztem a nyomozói munkát, és a tudat, hogy a munkám esetleg 

segíthet az élet védelmében, és megakadályozhat néhány nagyon rossz dolgot, ami 

többnyire jó emberekkel történik, motivál. 

Őszintén remélem, hogy az embereknek lehetőségük lesz arra, hogy ezt a könyvet teljes 

egészében elolvassák, és tömeges erőfeszítéseket tesznek, hogy tájékoztassák Biden 

elnököt és saját vezetőiket, ha az USA-val szövetséges országban élnek, nem kétséges, 

hogy ez nem így van: 

Még van időnk visszavenni ebből az őrületből, 

mielőtt túl késő lenne - de az idő nagyon, nagyon 

gyorsan fogy. 

Mi a háború a legtöbb amerikai számára? 

Az amerikaiak túlnyomó többsége számára egy külföldi háború valami nagyon távoli 

dolog, amit a nappaliban, a tévé előtt lehet élvezni, miközben junk foodot esznek 
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és/vagy megisznak egy vagy két vagy tíz sört. 

Most, 2022-ben az USA háborút provokál egy olyan "ellenfél" ellen, amely néhány évvel 

ezelőtt még barát volt, és még mindig barátok akarnak lenni, de az USA ezt nem engedi. 

Ez normális dolog az USA számára. Ami ebben a háborúban más, az az, hogy az USA 

történelmében először az USA 
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démonizál, provokál, fenyeget és támad helyettesítetten, egy kitalált ellenségen 

keresztül, amely ugyanolyan keményen vagy még keményebben tud visszavágni. 

Hamarosan eltűnik a nappali, a televízió, a gyorskaja, a sör és a nyugati civilizáció 

maradékának nagy része. Ezekkel a tétekkel játszik a DC. A proxy-háborútól a 

hagyományos háborún át a nukleáris háborúig napok, sőt órák alatt lecsúszhatunk. Ez 

egy öngyilkos játék, amelyben nincs győztes, csak vesztesek. De az egyetlen dolog, ami 

számít a vállalati vezetőknek, akik ezt a forgatókönyvet megszervezték, az a negyedéves 

osztalék. Úgy tűnik, hogy már nem élnek, hogy élvezhessék ezt az osztalékot. 

Biden elnök, a CNN, a New York Times, a Wall Street Journal, a BBC, a nyugati világ 

újságjai és híradói mind egybehangzóan énekelnek: PUTIN MEGTÖRÉSE! "Ő a 

megtestesítője mindannak, ami gonosz a világban!" 

Az abszolút gonoszságának napi "bizonyítékait" a világ médiazombijai előtt mutogatják. 

Minden eddiginél médiafüggőbbek, frusztráltabbak és unatkoznak a hosszú COVID-19 

zárlatok, a rossz gazdaság, a félelmek és a tehetetlenség után, az amerikaiaknak és a 

nyugat-európaiaknak szükségük van valakire, akire kiüthetnek és akin levezethetik 

dühüket az igazságos szélsőséges erőszakban. Talán jótékonyságból az amerikai vállalati 

média ezüsttálcán tálalt fel egy emberáldozatot a frusztrált és unatkozó tömeg örömére, 

a sztár attrakciót, a gonoszság megtestesítőjét, az orosz elnököt, Putyint! 

A háború dobpergése felgyorsítja a pulzust, élesíti az érzékeket, és értelmet ad az 

egyébként langyos és értelmetlen létnek. Miért ébredünk fel reggel? Ah! Mit tett most 

az a szörnyű ördög? És ott vannak az USA által támogatott neonácik, akik hamis zászlós 

műveleteket hajtanak végre,11 saját atrocitásaikat az oroszokra kenik, hogy a nyugati 

közönség megkapja, amit akar, amire szüksége van és amire vágyik, egy nagyszerű 

amerikai elnököt, aki egy olyan ismert fenyegetés ellen harcol, amely minden jót, 

kedveset és szelídet fenyeget a világon, mint a békés Ukrajna! 

És így sírnak a gyengéd szívűek, miközben a CNN-en és a BBC-n a Putyin elnöknek 

tulajdonított szörnyű atrocitásokat nézik. Ez az Oroszország elleni háborúra való 

felépítés már régóta készülődött, átható, tökéletes és elképesztő, hihetetlenül 

megdöbbentő volt. Nem lehet megkérdőjelezni a videókat, a fényképeket, a szívszorító 

személyes beszámolókat és a könyörtelen 24/7-es, arcodba vágó "híreket". A nyugati 

"hírfogyasztók" fejében nem merül fel az ártatlanság vagy a bűnösség kérdése. Putyin 

elnök egy háborús bűnös, egy szörnyeteg, mindannak a megtestesítője, ami a gonosz, 

vagy valaha is az volt. Naponta újabb és újabb atrocitásokat mutatnak be a nyugati 

közönségnek, hogy táplálják az éhségüket a vérre, a vérre, a Putyin emberi alakba 

öltözött démon megbüntetésére. 

De vajon hányan hagyták abba a "Make America Great Again" iránti igényük kielégítését, 

hogy megfontolják annak lehetőségét, hogy az egész csak kamu(?), mint a legutóbbi 

háború, és az azelőtti, és az azelőtti, és az azelőtti? Kit érdekel!!!?! Amerikának szüksége 

van egy hősre, egy 
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11 A hamis zászlós művelet az, amikor egy konfliktusban az egyik fél titokban megtámadja és általában 
megöli néhány vagy sok saját emberét, és a konfliktusban az ellenfélre hárítja a felelősséget. Ezt a 
stratégiát gyakran alkalmazzák a gyarmatosító hatalmak, köztük az USA is. 
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Olyan fényes páncélú lovagot, mint Biden elnök(!), aki megmenti őket a hétköznapi 

életük problémáinak szomorúságából. 

M. S. King: The War Against Putin - What the Government-Media Complex isn't Telling 

You about Russia című könyvének bevezetőjében ez áll: 

E kiadvány megjelenésének időpontjában (2014. április) a Google 

keresés a következő kifejezésre: "Putyin gengszter" kifejezésre a 

Google keresése elképesztő 850 000 találatot ad; körülbelül 

ugyanannyit, mint a "Putyin gyilkos" kifejezésre. A "Putyin 

zsarnok" kifejezésre körülbelül 500 000 találat érkezik. Még a 

szeszélyes "Putyin, a szörnyű" is 100 000-et nyom. E negatív 

találatok többsége valamelyik nagy amerikai kiadvány nagydumás 

amerikai politikusához, kommentátorához, szerkesztőjéhez vagy 

újságírójához vezethető vissza. Mások európai parlamenti 

képviselőkhöz vagy folyóiratokhoz vezethetők vissza... 

Nyugaton folyamatosan Putyin-ellenes gyűlölet és nevetség 

tárgya, de Oroszországban maga a felfogás merőben más. Mióta 

hatalomra került, Putyin népszerűsége az orosz nép körében 70-

80% között mozog, ami jóval magasabb, mint bármelyik amerikai 

elnöké vagy európai miniszterelnöké. Valójában sok orosz úgy 

tekint rá, mint Oroszország megmentőjére; egyesek "Nagy Putyin" 

néven emlegetik... 

https://www.pdfdrive.com/the-war-against-putin-what-the- 

kormányzati-média-komplexum- nem-mesél-a-

oroszországról- e187431742.html 

E könyv írásakor, 2022 áprilisában, nyolc évvel később, egy Google-keresés a kifejezésre: 

"Putyin gengszter" 4.530.000 találatot mutat; a "Putyin gyilkos" 4.810.000 találatot ad, 

nagyjából ugyanennyit, és a "Putyin a szörnyű" kifejezésre 24.500.000 találatot találunk! 

Hogyan lehetséges ez? Ez - a nyugati média varázsa. 

Az olvasó sírt már filmet nézve, vagy legalábbis érezte, hogy könnyek gyűlnek fel, még 

akkor is, ha tudta, hogy az egész csak fikció? Ez is a modern média varázsa. Valójában az 

egész "lincselő Putyin-csőcselék" ugyanennek a varázslatnak a mellékterméke. 

A CNN legtöbb híve nem tudja, hogy Oroszországnak mostanában egész jól megy. A 

gazdaságuk nagyrészt lerázta a szankciókat, és az élet normális kerékvágásban folyik. 

https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/05/07/russias-economy-is- 

vissza a lábára (Egy brit hírforrás) 

https://www.rt.com/business/555097-russia-sanctions-recession-economist 

Nem úgy az amerikai és az európai gazdaságok, amelyek a rekordokat döntögető infláció 

https://www.pdfdrive.com/the-war-against-putin-what-the-government-media-complex-isnt-telling-you-about-russia-e187431742.html
https://www.pdfdrive.com/the-war-against-putin-what-the-government-media-complex-isnt-telling-you-about-russia-e187431742.html
https://www.pdfdrive.com/the-war-against-putin-what-the-government-media-complex-isnt-telling-you-about-russia-e187431742.html
https://www.pdfdrive.com/the-war-against-putin-what-the-government-media-complex-isnt-telling-you-about-russia-e187431742.html
https://www.pdfdrive.com/the-war-against-putin-what-the-government-media-complex-isnt-telling-you-about-russia-e187431742.html
https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/05/07/russias-economy-is-back-on-its-feet
https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/05/07/russias-economy-is-back-on-its-feet
https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/05/07/russias-economy-is-back-on-its-feet
https://www.rt.com/business/555097-russia-sanctions-recession-economist/
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alatt vergődnek. 
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Az amerikaiak hozzáállása Biden és Putyin elnökökkel szemben 2022 
májusában változik meg 

És így természetesen az amerikaiak bizonyos szinten úgy tűnik, hogy rájönnek, mi is 

történik valójában... 

Sokkoló felmérés szerint az amerikaiaknak "nem gond, ha 

Ukrajna elveszíti" a háborút Putyin Oroszországával szemben - Az 

amerikaiaknak "nem gond, ha Ukrajna elveszíti" a háborút 

Oroszországgal szemben - derült ki az Express.co.uk 

megdöbbentő felméréséből. David Maddox politikai szerkesztő, 

2022. május 7. 

A Democracy Institute/ Express.co.uk havi felmérése 1500 

amerikai "valószínű szavazó" körében azt mutatta, hogy 43 

százalékuk "rendben van" azzal, hogy Ukrajna veszít, míg 41 

százalékuk "nincs rendben". 

16 százaléknak nincs véleménye. Mindez annak ellenére történt, 

hogy Zelenszkij ukrán elnök hősiesen próbált világszerte 

támogatást szerezni az orosz invázió ellen. A Demokrácia Intézet 

azonban arra figyelmeztetett, hogy ennek oka a kormány 

politikájával szembeni "cinizmus", amelyet az a tény keltett, hogy 

"az amerikaiak legalább fele úgy gondolta, hogy a kovidoki 

zárlatok miatt átverték". 

A Democracy Institute/ Express.co.uk havi felmérése 1500 

amerikai "valószínű szavazó" körében azt mutatta, hogy 43 

százalékuk "rendben van" azzal, hogy Ukrajna veszít, míg 41 

százalékuk "nincs rendben". 

16 százaléknak nincs véleménye. Mindez annak ellenére történt, 

hogy Zelenszkij ukrán elnök hősiesen próbált világszerte 

támogatást szerezni az orosz invázió ellen. A Demokrácia Intézet 

azonban arra figyelmeztetett, hogy ennek oka a kormány 

politikájával szembeni "cinizmus", amelyet az a tény keltett, hogy 

"az amerikaiak legalább fele úgy gondolta, hogy a kovidoki 

zárlatok miatt átverték". 

Egy másik aggasztó fejlemény, hogy az amerikaiak is elveszíteni 

látszanak a Vlagyimir Putyin Oroszországával szembeni 

szankciórendszerbe vetett bizalmukat: 53 százalékuk úgy véli, hogy 

az inkább az USA-nak árt, és a megélhetési válság a legfontosabb 

politikai kérdés. 

Az eredmények újabb csapást jelentenek a demokratákra és Joe 

Bidenre, mivel a választók egyértelműen a republikánusokat 
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támogatják a novemberi félidős választásokon, 50 százalékkal, 42 

százalékkal. 

Bár Biden minden politikai területen negatívan szerepel, az egyik 

legrosszabb a külpolitika, ahol 56 százalék nem helyesli, míg 40 

százalék helyesli. 
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Ez a 2021-es afganisztáni kivonulás katasztrofális kezelését követi, 

de úgy tűnik, hogy az orosz/ukrán politikájába vetett bizalom is 

megingott... 

https://www.express.co.uk/news/politics/1606839/Shock-poll- 

Ukrajna-Zelenszkij-Biden-vesztes háború-Oroszország-Putyin-

Demokrácia- Intézet-Hírek 

Lásd még: https://www.rt.com/news/555252-biden-sanctions-hurt-america 
 

Az ukrajnai "helyzet" 

Az ukrajnai katonai konfliktus jelenlegi szakaszában a helyzet, ahogyan azt a nyugati 

mainstream média (MSM) "hírei" többsége bemutatja, meglehetősen egyszerűnek 

tűnik. A nagy gonosz Oroszország, expanziós politikától vezérelve, vagy egyszerűen csak 

gonoszságból, úgy döntött, hogy megszállja, szétveri és elpusztítja a sokkal kisebb, 

erényes és "békés Ukrajnát". Ez az a vonal, amelyet az MSM hírváltozatai könyörtelenül 

eladnak a világ minden táján a nap 24 órájában. 

Az ukrajnai fegyveres konfliktus jelenlegi eszkalálódott állapotához vezető tények 

közelebbi vizsgálata teljesen más körülményeket tár fel, amelyek az amerikai kétszínű 

árulás olyan fokú fokát foglalják magukban, amelyet a legtöbb erkölcsös gondolkodású 

ember szinte lehetetlennek tartana elhinni, hacsak nem tanulmányozták az amerikai 

belföldi és külföldi agresszió rendkívül hosszú és véres történetét. 

Lásd például: 

• "Exterminate all the Brutes - Egy ember odüsszeiája a sötétség szívébe és az 

európai népirtás eredetéhez", írta Sven Lindqvist. 

• https://www.projectcensored.org/us-electromagnetic-weapons-and-human- 

jogok 

• https://www.projectcensored.org/us-electromagnetic-weapons-and-human- 

rights-2 

A tények önmagukért beszélnek. Az USA hosszú története az erőszakos konfliktusok és 

háborúk provokálásában és eszkalálásában, ahogyan azt William Blum klasszikus 

szövegei leírják: Amerika leghalálosabb exportja: Democracy, és Killing Hope: U.S. 

Military and CIA Interventions Since World War II, az amerikai külpolitika egy teljesen 

más arcát mutatja, amely machiavellista stílusú barátságokon alapul, ahol a "segítséget" 

csak azért ajánlják fel, hogy aztán megdöbbentően halálos és öncélú módon elárulják. 

Az ukrajnai erőszakos konfliktus esete sem különbözik ettől. Ezúttal az USA barátként 

lépett be Ukrajnába, majd nagyon keményen dolgozott azon, hogy az Ukrajna és 

Oroszország közötti harcot, amelyet az Ukrajna korábbi elnöke, Viktor Janukovics elleni 

puccsal indítottak el, kirobbanthassa. 

Képzeld el, hogy meghívsz néhány barátot vacsorára, és az első dolog, amit csinálnak, 

https://www.express.co.uk/news/politics/1606839/Shock-poll-Ukraine-Zelensky-Biden-lose-war-Russia-Putin-Democracy-Institute-news
https://www.express.co.uk/news/politics/1606839/Shock-poll-Ukraine-Zelensky-Biden-lose-war-Russia-Putin-Democracy-Institute-news
https://www.express.co.uk/news/politics/1606839/Shock-poll-Ukraine-Zelensky-Biden-lose-war-Russia-Putin-Democracy-Institute-news
https://www.express.co.uk/news/politics/1606839/Shock-poll-Ukraine-Zelensky-Biden-lose-war-Russia-Putin-Democracy-Institute-news
https://www.express.co.uk/news/politics/1606839/Shock-poll-Ukraine-Zelensky-Biden-lose-war-Russia-Putin-Democracy-Institute-news
https://www.rt.com/news/555252-biden-sanctions-hurt-america
https://www.projectcensored.org/us-electromagnetic-weapons-and-human-rights
https://www.projectcensored.org/us-electromagnetic-weapons-and-human-rights
https://www.projectcensored.org/us-electromagnetic-weapons-and-human-rights
https://www.projectcensored.org/us-electromagnetic-weapons-and-human-rights-2
https://www.projectcensored.org/us-electromagnetic-weapons-and-human-rights-2
https://www.projectcensored.org/us-electromagnetic-weapons-and-human-rights-2
https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s-government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/
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hogy mindenhol veszekedni kezdenek (2013), majd annyira bemocskolják apát, hogy a 

szomszédos épületben kell menedéket keresnie. 
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ország (2014). Súlyosbítva a sérelmet, ezek a "vendégek" aztán tovább gyilkolják az önök 

testvéreit, unokahúgait és unokaöccseit, fiait és lányait, akik tiltakoznak e végső soron 

borzalmas vendég tevékenysége ellen. Hogy a dolgok végtelenül rosszabbá váljanak az 

Önök most már megosztott családja számára, ez a szörnyű vendég elnyerte az irányítást 

a falusi történetmesélők (mainstream média, más néven "MSM") felett, hogy a 

legdicsőségesebb fényben tüntethessék fel magukat! 

Az USA szándékosan - nyílt és rejtett eszközökkel - sok-sok módon provokálta Ukrajna 

északi szomszédját és barátait Oroszországban, és "csak" fegyverekkel, pénzzel, fizetett 

zsoldosokkal, rendkívül kifinomult hírszerzéssel és páratlanul megtévesztő tömegmédia 

támogatással látja el az általuk elárult "barátokat" Ukrajnában, miközben az erőszak 

egyre fokozódik, és az USA és az EU "védelmi" iparának pénztárai "kaching, kaching, 

kaching" dagadnak a vér-pénzért profittól. 

És így az USA szerepét a mostani eszkalálódó ukrajnai katonai erőszakban "kétszínű 

árulásnak" nevezni egyáltalán nem túlzás, hanem a lehető legrövidebb, legegyszerűbb és 

legpontosabb leírás. 

"Apa", Ukrajna korábbi elnökének leváltása beleillik abba a régóta bevett mintába, hogy 

az USA beavatkozik külföldi országok belügyeibe, és ennek a folyamatnak neve is van: 

"színes forradalom". Bár a "színes forradalom" hangzik, nos, színesnek, valójában mindig 

is pusztító és romboló hatásúnak bizonyult az elszenvedő nemzetek számára, amint azt 

Tunézia, Líbia, Egyiptom, Jemen, Szíria és Bahrein esetei bizonyítják, "ahol vagy az 

uralkodót taszították le (Zine El Abidine Ben Ali, Muammar Kadhafi, Hoszni Mubarak és 

Ali Abdullah Szaleh), vagy jelentős felkelések és társadalmi erőszak következett be, 

beleértve a zavargásokat, polgárháborúkat vagy felkeléseket". És így az USA-nak nagy 

tapasztalata van ezeknek a véres és pusztító "színes forradalmaknak" a 

megrendezésében, amelyek minden esetben csak az euro-amerikai "védelmi" ipar 

számára jövedelmezőek, azzal a plusz előnnyel, hogy az USA határozza meg, hogy ki lesz 

ezeknek az országoknak a következő vezetője. Viszlát apa, üdvözöljük az amerikai 

bábelnökeket, és a fokozott "megszorításokat" - ami szegénységet, leépülést és az 

ellenvélemény brutális elnyomását jelenti. 

Tehát, amíg apa egy másik országban ápolja összetört szívét és sebeit, addig az amerikai 

bábelnök szabadon játszhat a helyi polgárokkal, miközben mindenkit megöl, aki ellenzi 

ezt az undorító forgatókönyvet. Ukrajna esetében a tiltakozók szétszóródtak és még 

mindig szétszóródnak az országban, de elsősorban a Donbassz régióban, Donyeckben és 

Luhanszkban összpontosulnak, ahol az erőszakos katonai konfliktus jelenlegi 

eszkalálódott szakasza valójában 2014-ben kezdődött. Az ENSZ szerint legalább 13 ezer 

embert gyilkoltak meg az ukrán fegyveres erők és az ukrajnai amerikai bábelnököknek 

dolgozó neonáci milíciák, és az, hogy gyakorlatilag az összes nyugati média vég nélkül azt 

ismételgeti: Oroszország megtámadta a "békés Ukrajnát", annyira távol áll az igazságtól, 

amennyire az "igazságtól távol" csak lehet, mert tizenháromezer férfi, nő és gyermek 

megölése sok ember. 

https://www.youtube.com/watch?v=4kVTqUxJYBA
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A Donbassz régió ostromlott és magára hagyott népe könyörgött és könyörgött 

Oroszországnak segítségért, és Oroszország nyolc hosszú, véres éven át azt mondta: 

"Sajnálom, nem tudok segíteni". Sokan vannak azok a gyerekek Donbasszban, Donyeck 

és Luhanszk városokban különösen, akik teljes egészében földalatti óvóhelyeken élve 

nőttek fel, mert senki sem tudta, mikor és hol csapódnak be a következő rakéták és 

bombák. Ők voltak a "szerencsések", mivel túlélték, bár sokan vagy a legtöbbjük most 

menekült. 

Azokban az években az amerikai vállalatok által irányított "hírek" szinte semmit sem 

tudósítottak erről, és amikor egy aprócska említést tettek róla, mindig "szakadár 

államként" hivatkoztak arra a régióra, azt sugallva, hogy bizonyos árulás történt a 

részükről, amiért elhagyták "szeretett" nemzetüket, Ukrajnát, holott a valóság az, hogy 

egyszerűen nem tudták elfogadni a külföldről kinevezett és irányított bábelnöküket. Az 

afgán és a jemeni háború is hasonló volt. 

Továbbá, az alatt a nyolc szörnyen hosszú és véres év alatt - legalábbis azok számára, 

akik nem értékelték, hogy amerikai bábelnökökkel rendelkeztek, akik nyakig benne 

voltak a korrupcióban és a hatalommal való visszaélésben - az USA hatalmas mértékben 

bővítette biológiai "kutatási" központjait Ukrajnában, amelyek közül néhány a világ 

leghalálosabb kórokozóit tartalmazta, beleértve az anthraxot és a pestist. Hunter és az 

akkori alelnök, Biden nagy üzletkötők és befektetők voltak, és nagyon hatékonyan 

működtek együtt, hogy hatalmas mértékben kiterjesszék ezeket a "kutatóközpontokat". 

Furcsának tűnhet, hogy az amerikai biológiai "kutatási" központok egy olyan helyen 

vannak, mint Ukrajna (és tucatnyi más "fejlődő ország" szerte a világon), de ennek a 

munkának a nagy része olyan veszélyes a kiszivárgás lehetősége miatt, hogy az USA nem 

otthon akarta elvégezni, hanem egy távoli, "szövetséges" országban. ("Tessék, barátom! 

Néhány halálos biológiai kórokozót neked!"). Ukrajna esetében a biológiai kutatás 

nagymértékű kiterjesztése azzal a plusz előnnyel járt, hogy nagyon bosszantotta, sőt 

megrémítette az oroszokat, akik egyáltalán nem akarták, hogy a világ leghalálosabb 

kórokozóinak nagy mennyiségei közvetlenül a határon túl, Ukrajnában legyenek, 

különösen, mivel ezek a kórokozók bármely határon észrevétlenül átjuthatnak, így 

legalább olyan veszélyesek, mint egy atombomba, vagy sok atombomba. 

Érdekes módon "Victoria Nuland külügyminiszter-helyettes megerősítette ezt a 

"hiteltelenített történetet" (Washington DC 2022. március 8.), miszerint Ukrajnában 

"biológiai kutatási létesítmények" vannak, és az USA "aggódik", hogy az orosz erők 

elfoglalhatják azokat. A megjegyzést Marco Rubio szenátor (R-FL) kérdésére tette, hogy 

Ukrajnának vannak-e vegyi vagy biológiai fegyverei. 

Nem Nuland asszony volt az egyetlen amerikai tisztviselő, aki elismerte, hogy az USA-nak 
halálos veszélyei voltak, és valószínűleg még mindig vannak, 

biológiai fegyverként felhasználható, rendkívül fertőző kórokozók. 

Robert Pope, a DTRA műveleti, készenléti és 

https://news.antiwar.com/2022/03/08/nuland-us-working-with-ukraine-to-keep-biological-research-facilities-out-of-russias-hands/
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gyakorlatokért felelős igazgatóhelyettese 2017-től 2020-

ig megerősítette, hogy az ukrajnai biolaborokban 

biológiai kórokozók és kifejezetten biológiai fegyverek 

találhatók. 
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az Atomtudósok Lapja (amelyet Albert Einstein alapított) 

jelentése szerint. https://thebulletin.org/2022/02/us- 

official-russian-invasion-of-ukraine-risks-release-of- 

dangerous-pathogens 

Kérjük, vegye figyelembe: 

A Bulletin (Bulletin of Atomic Scientists) támogatói testületét 1948 

decemberében Albert Einstein hozta létre, első elnöke J. Robert 

Oppenheimer volt. A Támogatói Testület tagjait a világ 

legelismertebb tudományos és biztonsági vezetői közül választják 

ki társaik, hogy megerősítsék a Bulletin tevékenységeinek és 

kiadványainak fontosságát. A Testület az Atomtudósok Sürgősségi 

Bizottságából nőtt ki, amelyet Einstein így írt: "1946 

augusztusában szervezték meg, hogy támogassa az atomtudósok 

különböző csoportjai által végzett oktatási tevékenységeket". 

https://thebulletin.org/about-us/leadership 

És így a fentiek valószínűleg nem "orosz propaganda", ahogy a CNN és a BBC állítja. 

állította válaszul az Oroszország határán lévő potenciális biológiai fegyverekkel kapcsolatos 
állításokra. 

Az orosz hadsereg azt állítja, hogy 30 ilyen létesítményt azonosított, és ez elég soknak 

tűnik, ezt el kell ismerni. Ez azonban nem lenne meglepő, tekintve, hogy Hunter Biden 

segített több millió dolláros finanszírozást biztosítani a halálos kórokozók kutatására 

szakosodott ukrajnai amerikai vállalkozóknak - derült ki laptopjának e-mailjeiből, ami 

újabb kérdéseket vet fel az akkori alelnök kegyvesztett fiával kapcsolatban. 

Glenn Edward Greenwald - amerikai újságíró, író és jogász - morbidan mulatságos 

tweeter-üzenetében megjegyezte: "Ukrajnának vannak "biológiai kutatási 

létesítményei" - mondja Victoria Nuland külügyminiszter-helyettes, amikor Rubio 

szenátor megkérdezte, hogy Ukrajnának vannak-e biológiai vagy vegyi fegyverei, és azt 

mondja, aggódik, hogy Oroszország hozzájuthat ezekhez. De azt mondja, 100%-ig biztos 

benne, hogy ha biológiai támadás történik, akkor az Oroszország. " Szintén érdekes, 

hogy az USA és csak az USA volt az, aki a biológiai fegyverekről szóló egyezmény 

ellenőrzési követelményeit megkövezte. 

"Az ördög a részletekben rejlik", mondják, és pontosan ez az, amit az ember a 

az ukrajnai háború jelenlegi szakaszának előzményei. 

Az egyik kritikusan fontos és szándékosan jobban elhallgatott tény az ukrajnai háború 

jelenlegi eszkalálódott állapotához vezető amerikai provokációkkal kapcsolatban Victoria 

Nuland 2014-es amerikai puccsban játszott szerepe: 

Nyilvánvaló, hogy Victoria Nuland, Barack Obama amerikai elnök központi 

https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of-ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens
https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of-ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens
https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of-ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens
https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of-ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens
https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of-ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens
https://thebulletin.org/about-us/leadership
https://nypost.com/2022/03/26/hunter-biden-played-role-in-funding-us-bio-labs-contractor-in-ukraine-e-mails/
https://nypost.com/2022/03/26/hunter-biden-played-role-in-funding-us-bio-labs-contractor-in-ukraine-e-mails/
https://nypost.com/2022/03/26/hunter-biden-played-role-in-funding-us-bio-labs-contractor-in-ukraine-e-mails/
https://nypost.com/2022/03/26/hunter-biden-played-role-in-funding-us-bio-labs-contractor-in-ukraine-e-mails/
https://nypost.com/2022/03/26/hunter-biden-played-role-in-funding-us-bio-labs-contractor-in-ukraine-e-mails/
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
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a puccsot felügyelő ügynök, legalábbis februárban... 
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2014, amikor tetőzött, nemcsak a jelenlegi ukrán kormány 

megdöntésében volt döntő, hanem a fanatikusan oroszellenes új 

kormány kiválasztásában és beiktatásában is. Különösen 

meghatározó esemény volt a 2014. január 27-i telefonbeszélgetés 

közte és Amerika ukrajnai nagykövete, Jeffrey Pyatt között, 

amelyet 2014. február 4-én töltöttek fel a YouTube-ra. Máshol 

már tárgyaltam ezt a beszélgetést és annak jelentőségét. Nuland 

ott és akkor feladta az EU reményét egy még mindig 

demokratikus, de kevésbé korrupt jövőbeli ukrán kormányra, és 

Nuland híres módon azt mondta a telefonbeszélgetésen, hogy 

"Fuck the EU", és utasította Pyattot, hogy helyette a fanatikusan 

oroszellenes és szélsőjobboldali Arszenyij Jacsenyukot válassza. Ez 

a kulcsfontosságú esemény 24 nappal azelőtt történt, hogy 

február 20-án megbuktatták Viktor Janukovics ukrán elnököt, és 

30 nappal azelőtt, hogy az új ukrán kormányfőt, Jatzenyukot 

hivatalosan is kinevezték az immár egyértelműen fasiszta ország 

irányítására. Ezt a hivatalos kinevezést február 26-án nyerte el. Ez 

azonban csak formalitás volt: Obama ügynöke már január 27-én 

kiválasztotta őt. 

https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s- 

government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/ 

A fenti cikk folytatódik: 

 
"A második mérföldkő, amely azt bizonyítja, hogy puccs volt, és 

egyáltalán nem demokratikus vagy "forradalom", az a 2014. 

február 26-i telefonbeszélgetés volt, amelyet Catherine Ashton, az 

EU külügyminisztere folytatott az ukrajnai ügynökével, aki azt 

vizsgálta, hogy a hatalom megdöntése forradalom volt-e vagy 

inkább puccs; az illető Urmas Paet, Észtország külügyminisztere 

volt, és azt mondta neki, hogy szerinte puccs volt, és hogy "valaki 

az új koalícióból" szervezte meg - de nem tudja, ki volt ez a 

"valaki". Ashton és Paet is megdöbbentek ezen a megállapításon, 

de rögtön hozzáfogtak, hogy ne foglalkozzanak ezzel az üggyel, és 

csak arról beszélgessenek, hogy az európai befektetők milyen 

kilátásokkal rendelkeznek Ukrajnában, hogy visszakapják a 

pénzüket - az ő rögeszméjük Ukrajna korrupciója volt. Ashton azt 

mondta Paetnek, hogy ő maga is azt mondta a Majdan 

tüntetőknek: "meg kell találniuk a módját, hogyan tudnak olyan 

folyamatot létrehozni, amelynek középpontjában a 

korrupcióellenes küzdelem áll". Tehát, bár az EU nem örült annak, 

hogy ez egy puccs volt, sokkal inkább a befektetőik védelmére 

https://www.greanvillepost.com/2018/05/09/are-michael-isikoff-and-david-corn-cia-agents/
http://washingtonsblog.com/2014/06/ukraine-international-war-criminal-obama-putin-2.html
https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s-government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/
https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s-government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/
https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s-government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/
https://www.fort-russ.com/2015/02/the-paet-ashton-transcrip/
https://www.fort-russ.com/2015/02/the-paet-ashton-transcrip/
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törekedtek. Mindenesetre az EU egyértelműen nem állt az ukrán 

puccs mögött. Ugyanígy nyilvánvaló, hogy nem is nagyon 
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érdekel, hogy puccs volt-e, vagy inkább az, hogy az USA kormánya 

azt mondta, "forradalom". 
 

"A puccs mögött álló hálózat már 2011-ben elkezdte a puccs 

tervezését. Ekkor Eric Schmidt a Google-től, és Jared Cohen, aki 

szintén a Google-nél van, de még mindig folytatja, bár nem 

hivatalosan Hillary Clinton amerikai külügyminiszter fő 

embereként, akinek az volt a feladata, hogy "népi mozgalmakat" 

tervezzen mind Janukovics Ukrajnában, mind Aszad Szíriában 

való megbuktatására. 
 

"Aztán 2013. március 1-jén megkezdődött ennek a tervnek a 

megvalósítása: az első "tech-tábort", amely a szélsőjobboldali 

ukránokat képezte ki arra, hogyan szervezzék meg online a 

Janukovics elleni tömegdemonstrációkat, az USA kijevi 

nagykövetségén belül tartották meg ezen a napon, vagyis több 

mint kilenc hónappal azelőtt, hogy 2013. november 20-án 

megkezdődtek a Majdan tüntetések Ukrajna demokratikusan 

megválasztott elnökének megbuktatására. 
 

"Az amerikai tudós, Gordon M. Hahn arra szakosodott, hogy 

tanulmányozza a bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy kik voltak 

a tényleges mesterlövészek, akik a gyilkosságokat elkövették, de ő 

csak a hazai ukrán mesterlövészekre összpontosít, és figyelmen 

kívül hagyja a külföldi mesterlövészeket, akiket a 

Az amerikai rezsim közvetve, grúz, litván és más oroszellenes CIA-

ügynökökön keresztül (például Miheil Szaakasvili, Grúzia 

megbuktatott elnöke révén, akit az amerikai rezsim később 

kiválasztott Ukrajna Odessza régiójának kormányzójává). Hahn 

2018-ban megjelent Ukrajna a peremen túl című könyve a 204-

209. oldalon megállapítja: 
 

"Egy másik Maidan-párti mesterlövész, Ivan Bubencsik előkerült, 

hogy elismerje, hogy ő lőtte le és ölte meg a Berkutot [a kormány 

épületeit védő kormányrendőröket], mielőtt aznap [február 20-

án] tüntetőkre lőttek volna. Egy nyomtatott interjúban Bubencsik 

előzetesen beismerte Vladimir Tikhii Brantsy című 

dokumentumfilmjében, hogy február 20-án a kora reggeli órákban 

a Majdanon lelőtte a Berkut két parancsnokát. ... Bubencsik azt 

állítja, hogy [február 20-án] a Janukovics-rezsim gyújtott tüzet a 

Szakszervezetek Házában - ahol ő és sok más EuroMaidan-harcos 

lakott a felkelés alatt -, ami a Majdan következő reakcióját 

váltotta ki. Amint azonban fentebb említettük, a Maidan-párti 

http://washingtonsblog.com/2016/09/three-big-lies-pervade-americas-news-media.html
http://washingtonsblog.com/2016/09/three-big-lies-pervade-americas-news-media.html
http://washingtonsblog.com/2015/02/new-video-evidence-americas-coup-ukraine-means.html
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neofasiszták felfedték, hogy a Jobboldali Szektor gyújtotta azt a 

tüzet. ... A mesterlövészek mészárlásának elemzése azt mutatja, 

hogy a Majdan tüntetői kezdeményezték szinte az összes - a 

lehetséges nyolcból legalább hat - sarkalatos pontot. 
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az erőszak és/vagy kényszerítés eszkalálódó pillanatai. ... A 

Majdan tüntetői elleni 2013. november 30-i éjszakai támadás az 

egyetlen egyértelmű kivétel a Majdan viszonylag kis létszámú, de 

rendkívül motivált és jól szervezett neofasiszta eleme által vezetett 

forradalmi erőszak eszkalálódásának meggyőző mintája alól." 
 

"Bár Hahn könyve alig idézi a február végi csúcspontot jelentő 

puccs időszakáról szóló első és legrészletesebb tudományos 

tanulmányt, Ivan Katchanovski 2015. szeptember 5-én megjelent, 

rosszul megírt "Az ukrajnai Majdan mészárlása" című, "The 

'Snipers' Massacre' on the Maidan in Ukraine" című művét, Hahné 

következetes: mindkét mű arra a következtetésre jut, hogy a 

rendelkezésre álló bizonyítékok - ahogy Katchanovski fogalmaz - 

azt mutatják, hogy: 
 

"A mészárlás egy hamis zászlós művelet volt, amelyet racionálisan 

terveztek meg és hajtottak végre a kormány megdöntése és a 

hatalom átvétele céljából. A [vizsgálata] számos bizonyítékot talált 

a szélsőjobboldali szervezetek, konkrétan a Jobboldali Szektor és a 

Szvoboda, valamint oligarchikus pártok, például a Haza 

szövetségének részvételére. Rejtett lövészeket és megfigyelőket 

találtak legalább 20, a Majdan által ellenőrzött épületben vagy 

területen". 
 

"Hahn lekicsinyli a puccs amerikai címét. De nem sokkal a puccs 

előtt a CIA titokban kiképezte Lengyelországban a Jobboldali 

Szektor alapítóját/vezetőjét, Dmitrij Jarosht ("Dmytro Jarosz"), aki 

az ukrán mesterlövészeket vezette. Tehát még az ukránok is az 

USA-nak dolgoztak. 
 

"2017. november 19-én jelent meg Gian Micalessin "A rejtett 

igazság Ukrajnáról - 1. rész" & II. rész Összefoglalva őket itt: Két 

grúz mesterlövész azt állítja, hogy Szaakasvili felbérelte őket 

Tbilisziben egy USA által támogatott akcióra. De ők csak a "grúz 

légió" részről tudnak. Szerintük a grúziai rózsás forradalom 

mintájára történt. Mindegyikük 1000 dollárt kapott a műveletért, 

és január 15-én Kijevbe repültek, ahonnan hazatérve 5000 dollárt 

ígértek nekik. (9:00) "Provokálnunk kellett a 'Berkut' rendőrséget, 

hogy megtámadják az embereket. Február 15-re a helyzet [a 

Majdanon] napról napra rosszabb lett. Aztán eldördültek az első 

lövések." Ez február 15-én volt, vagy 

16. Mamunashvili [Szaakasvili embere] bemutatta őket "egy 

amerikai katonának, ... Brian Christopher Boyenger"-nek, aki 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2658245
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2658245
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2658245
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2658245
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2658245
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2658245
http://rinf.com/alt-news/breaking-news/meet-ukraines-master-mass-murderer-dmitriy-yarosh/
https://www.youtube.com/watch?v=wR1NFI6TBH0
https://www.youtube.com/watch?v=V0rR2Fh1zWI
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korábban "a 101. légideszant hadosztály mesterlövésze" volt, aki 

"a Majdan után Donbasszba ment", hogy a "grúz légióban" 

harcoljon, de a puccs idején... 
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csúcspontja, a szélsőjobboldali Andrij "Parubij nagyon gyakran 

jött", és "Brian mindig elkísérte", és szintén ott volt Vlagyimir 

Paraszjuk, a Majdan egyik vezetője. A mesterlövészeknek azt 

mondták, hogy ne célozzanak, csak véletlenszerűen öljék az 

embereket, hogy káoszt teremtsenek. Két litván mesterlövész is 

volt a teremben. Néhányan lementek az Ukrajna Hotelből a 

Konzervatórium épületének második emeletére, az erkélyre. 

"Elkezdték kivenni a fegyvereket, és szétosztották az egyes 

csoportoknak". "Aztán lövéseket hallottam a szomszéd szobából." 

Ez 15 percig tartott, majd mindannyiuknak parancsot adtak, hogy 

meneküljenek. 
 

"2015. február 13-án adásba került egy német dokumentumfilm, a 

"Majdan mesterlövészek. Német televíziós leleplezés. ARD 

Monitor. Eng Subs", amelyben az egyik tüntető elmondta, hogy 

sok golyót a tüntetők által ellenőrzött épületekből lőttek ki, de 

"Más irányból is lőttek ránk". Azonban legalább 2014. február 21. 

előtt a rendőrséget (Berkut) elfoglalták a tüntetők, és legalábbis 

fennáll a lehetősége annak, hogy a Jobboldali Szektor 

mesterlövészei közül néhányan a kormány egyes épületeiben és 

különösen azok tetején foglaltak állást, hogy a tömegbe lőjenek, 

és úgy tűnjön, hogy Janukovics oldaláról tüzelnek. Gordon Hahn 

nem tudta igazolni, hogy 2014 februárjában a Janukovics-kormány 

részéről lövöldöztek volna. Ráadásul: "ugyanazok a 

mesterlövészek voltak, akik mindkét oldalról embereket öltek. " 
 

"2016. február 1-jén került fel a YouTube-ra az "Ukrajna - A 

forradalom álarcai" című francia dokumentumfilm, amelyben egy 

davosi találkozóról, 48:00-nál Victoria Nuland látható, a bemondó 

megpróbál vele beszélgetni, és azt mondja a közönségnek: "Az 

amerikai diplomata, aki azért jött, hogy támogassa a forradalmat, 

tényleg figyelmen kívül hagyhatta a félkatonai szervezetek 

létezését?"."; 48:50 Larry Summers egy 2015. szeptember 10-12. 

között Kijevben tartott találkozón, majd később a "12. YES éves 

találkozón" azt mondta: "Ukrajna alapvető katonai érdekeink 

alapvető előőrse"; 49:25: Petraeus is ott látható, és a bemondó azt 

mondja: "Ő is úgy gondolja, hogy Ukrajna alapvető fontosságú 

Putyin blokkolásához". Petraeus Ukrajnába való befektetést sürget 

Oroszország blokkolása érdekében; 51:00 McChrystal is ott van, aki 

Ukrajna felfegyverzését sürgeti; 51:50 Nuland is ott van, és a 

bemondó azt mondja: "Az az ország, amely a legtöbbet fektet 

Ukrajna jövőjébe, az USA". "Ő Amerika ukrajnai befolyásának az 

építésze". Nuland azt mondja ott az "IGEN" találkozón: "Jelentős 

https://en.wikipedia.org/wiki/Andriy_Parubiy
https://www.liveleak.com/view?i=b58_1474630174
https://www.liveleak.com/view?i=b58_1474630174
https://www.liveleak.com/view?i=b58_1474630174
http://www.dailymotion.com/video/x2h2hyv
http://www.dailymotion.com/video/x2h2hyv
https://www.fort-russ.com/2015/02/the-paet-ashton-transcrip/
https://www.fort-russ.com/2015/02/the-paet-ashton-transcrip/
https://www.fort-russ.com/2015/02/the-paet-ashton-transcrip/
https://www.fort-russ.com/2015/02/the-paet-ashton-transcrip/
https://www.fort-russ.com/2015/02/the-paet-ashton-transcrip/
https://www.youtube.com/watch?v=KfD_CaSIxmQ
https://www.youtube.com/watch?v=KfD_CaSIxmQ
https://www.youtube.com/watch?v=KfD_CaSIxmQ
https://yes-ukraine.org/en/Yalta-annual-meeting/2015/participants
https://yes-ukraine.org/en/Yalta-annual-meeting/2015/participants
https://yes-ukraine.org/en/Yalta-annual-meeting/2015/participants


129 
 

hatást gyakoroltunk a harctéren". De az amerikai rezsim 

Oroszországot hibáztatja azért a háborúért. 
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"Míg az amerikai propaganda még mindig úgy kezeli a kérdést, 

mintha Oroszország lenne az, ami Ukrajnát fenyegeti, addig más 

kormányok propagandájában általában nem ez a helyzet. Még az 

Egyesült Királyság propagandája is most már általánosan elismeri, 

hogy az ukrán kormányzat nyíltan fasiszta (akár náci) 

hatalomátvétele az, ami elsősorban az ukrán népet fenyegeti. Az 

amerikai rezsim és annak tömegesen megtévesztett lakossága 

egyre inkább elszigetelődik nemzetközileg; és így az amerikai 

kormány egyre inkább a fasizmus, sőt a fasizmus rasszista 

formájának (ami a nácizmus) vezetőjeként tűnik fel a világon. 

Mégis, amit továbbra is gyakorlatilag az egész USA-ban és vazallus 

országaiban továbbra is megtiltanak, az annak nyilvános 

elismerése, hogy az USA kormánya puccsot hajtott végre 

Ukrajnában, amely 2014 februárjában megdöntötte Ukrajna 

kormányát, és amely azt egy náci, oroszellenes rendszerrel 

váltotta fel, és ezzel elindította a jelenlegi "hidegháborút", amely 

sokkal forróbb, mint azt az amerikai fél elismeri, vagy mint azt a 

nyilvánosságnak engedi, hogy tudja. 
 

"Az, hogy Gordon Hahn a puccsért való felelősséget csak a 

bennszülött ukrán nácikra korlátozza, nem felel meg a 

bizonyítékoknak, mert az ukrán náciknak egyértelműen az 

amerikai rezsim a vezetője. Ráadásul a 

Az amerikai rezsim és ukrán kliensállama az egyetlen két nemzet 

az ENSZ-ben, amely (többször is) a fasizmus, a nácizmus és a 

holokauszttagadás mellett szavaz. Az oroszellenes nácik átvették 

Amerika kormányát, amely átvette Ukrajna kormányát. Mindez 

visszavezethető az 1990. február 24-én hozott kulcsfontosságú 

amerikai döntésre". 
 

Első közzétett a strategic-culture.org, letöltve from: 

https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s- 

government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/ 

 

Ez az összetettebb és végső soron öncélú minta, hogy az USA barátként mutatja be 

magát egy nemzetnek, és az USA hatalmas erőforrásait arra használja fel, hogy aláássa 

az adott nemzet és a barát kapcsolatát a szomszédjával, nem új keletű, hiszen az ókori 

római tábornokoknak még egy közös kifejezésük is volt erre: "divide et impera", ami azt 

jelenti, hogy "oszd meg és uralkodj", és így a nemzetet nemzet ellen, a fiút az apa ellen, 

a testvért a testvér ellen, és így tovább. Ezek kétségtelenül "próbára tevő idők", ahogyan 

Roberta Flack bluesos R&B énekesnő megjegyezte. 

Ezzel a bevezetővel az ukrajnai szörnyű véres konfliktusban részt vevő nyolcéves 

http://www.youtube.com/watch?v=m_81Q38Vv64
http://www.youtube.com/watch?v=m_81Q38Vv64
http://www.youtube.com/watch?v=m_81Q38Vv64
http://www.youtube.com/watch?v=hE6b4ao8gAQ
http://washingtonsblog.com/2018/05/stephen-cohens-misrepresentations-about-the-2014-coup-in-ukraine.html
http://washingtonsblog.com/2018/05/stephen-cohens-misrepresentations-about-the-2014-coup-in-ukraine.html
http://rinf.com/alt-news/newswire/americas-u-n-ambassador-continues-standing-up-for-nazis/
http://rinf.com/alt-news/newswire/americas-u-n-ambassador-continues-standing-up-for-nazis/
http://rinf.com/alt-news/newswire/americas-u-n-ambassador-continues-standing-up-for-nazis/
http://washingtonsblog.com/2017/11/trump-continues-obamas-support-nazism.html
http://washingtonsblog.com/2017/11/trump-continues-obamas-support-nazism.html
http://washingtonsblog.com/2017/11/trump-continues-obamas-support-nazism.html
http://washingtonsblog.com/2017/11/trump-continues-obamas-support-nazism.html
http://rinf.com/alt-news/newswire/americas-u-n-ambassador-continues-standing-up-for-nazis/
http://rinf.com/alt-news/editorials/nazi-nato-war-crimes-tribunal/
http://rinf.com/alt-news/editorials/nazi-nato-war-crimes-tribunal/
http://washingtonsblog.com/2015/09/how-america-double-crossed-russia-and-shamed-the-west.html
https://www.strategic-culture.org/news/2018/06/03/how-why-us-government-perpetrated-2014-coup-ukraine.html
https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s-government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/
https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s-government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/
https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s-government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/
https://www.youtube.com/watch?v=65lVYE38MzI
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amerikai kétszínű árulásról, az olvasót felkérjük, hogy olvassa el a dokumentum többi 

részét, és értékelje az amerikai külpolitika okosságát, halálosságát és végső soron 

önzőségét, anélkül, hogy a grandiózus, túlságosan leegyszerűsítő illúzióknak bedőlne. 
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a vállalati tulajdonú mainstream "hírmédia" teremtett, hogy a nyugati közönséget 

rászedje arra, hogy fizessen és támogassa a kegyetlen, igazságtalan és vadul illegális 

amerikai megrendezett háborúk hosszú, hosszú, hosszú sorát. 
 

Dokumentált bizonyíték az amerikai és európai megállapodások 

megszegésére és a rendkívüli provokációra 

A titkosítás alól feloldott dokumentumok szerint Baker, Bush, 

Genscher és Kohl biztonsági biztosítékokat nyújtott a NATO bővítése 

ellen a szovjet vezetőknek, 

Gates, Mitterrand, Thatcher, Hurd, Major, és Woerner 

https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion- 

mit hallott Gorbacsov a nyugati vezetőkről-korán 

Továbbá, az amerikaiak által finanszírozott, kiképzett és felfegyverzett különleges erők, 

félkatonai és úgynevezett neonáci erők gyors kiépítése Ukrajnában, valamint a NATO-

csatlakozásra irányuló kérlelhetetlen erőfeszítések, és különösen a nagyrészt titkos BSL-3 

és BSL-4 laboratóriumok nagyon közel az orosz határhoz egyértelmű, közvetlen és 

potenciálisan megállíthatatlan fenyegetést jelentettek és jelentenek Oroszország területi 

integritására és politikai függetlenségére. 

Mindezek ellenére, ha valaki felmegy a Google-ra és beírja: "Az első cikket az USAID 

internetes oldalán találjuk, amely az USA Külügyminisztériumának "Külföldi műveletek 

és kapcsolódó programok" nevű szervezete, amely nemzetközileg hírhedt arról, hogy 

erőszakos forradalmakat támogat, és amely döntő szerepet játszott Viktor Janukovics 

demokratikusan megválasztott orosz elnök megbuktatásában. 

Ebben a dokumentumban széleskörű, ellenőrzött, elsősorban nyugati hír- és 

kormányzati forrásokból származó, nyilvánosságra hozott bizonyítékok vannak, amelyek 

minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy Putyin elnök fegyveres invázióját 

"szélsőséges helyzetben" provokálta, és ezen túlmenően jogos és legális önvédelemben 

cselekedett, összhangban a humanitárius beavatkozás céljaival és célkitűzéseivel, hogy 

megvédje ezeket az embereket Ukrajna körül, és különösen Luganszkban és 

Donyeckben, akik helytelenítették Ukrajna megválasztott elnökének illegális 

megbuktatását olyan erők által, amelyeket az USA finanszírozott és szervezett, beleértve 

a NED-et és az USAID-t, és nyíltan támogatták olyan amerikai politikusok, mint John 

McCain szenátor, aki 2013 decemberében találkozott és bátorította az ellenzéki 

vezetőket, ami egy idegen ország belügyeibe való beavatkozás bizonyítéka. 

A National Endowment for Democracy törölte az ukrajnai 

projektek finanszírozásának adatait - Jeremy Kuzmarov - március 

7, 2022 

A Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért (NED) - a CIA egyik szárnya, 
amelyet az 1980-as évek elején alapítottak a "demokrácia 

https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early
https://www.rt.com/news/551618-bioweapons-programs-us-ukraine/
https://www.rt.com/news/551618-bioweapons-programs-us-ukraine/
https://www.rt.com/news/551618-bioweapons-programs-us-ukraine/
https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/feb-25-2022-russia-unprovoked-and-unjustified-attack-ukraine
https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/feb-25-2022-russia-unprovoked-and-unjustified-attack-ukraine
https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/feb-25-2022-russia-unprovoked-and-unjustified-attack-ukraine
https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/feb-25-2022-russia-unprovoked-and-unjustified-attack-ukraine
https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/feb-25-2022-russia-unprovoked-and-unjustified-attack-ukraine
https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/feb-25-2022-russia-unprovoked-and-unjustified-attack-ukraine
https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/feb-25-2022-russia-unprovoked-and-unjustified-attack-ukraine
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-protest-idUKBRE9BD0E220131214
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-protest-idUKBRE9BD0E220131214
https://www.ned.org/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/04/if-the-national-endowment-for-democracy-ned-is-subverting-democracy-why-arent-some-of-the-left-media-calling-it-out/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/04/if-the-national-endowment-for-democracy-ned-is-subverting-democracy-why-arent-some-of-the-left-media-calling-it-out/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/04/if-the-national-endowment-for-democracy-ned-is-subverting-democracy-why-arent-some-of-the-left-media-calling-it-out/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/04/if-the-national-endowment-for-democracy-ned-is-subverting-democracy-why-arent-some-of-the-left-media-calling-it-out/
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előmozdítására" világszerte - törölte a finanszírozásra vonatkozó 
összes adatot. 

https://covertactionmagazine.com/2022/03/04/if-the-national-endowment-for-democracy-ned-is-subverting-democracy-why-arent-some-of-the-left-media-calling-it-out/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/04/if-the-national-endowment-for-democracy-ned-is-subverting-democracy-why-arent-some-of-the-left-media-calling-it-out/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/04/if-the-national-endowment-for-democracy-ned-is-subverting-democracy-why-arent-some-of-the-left-media-calling-it-out/
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ukrajnai projektek a kereshető "Elnyert támogatások keresése" 
adatbázisukból. 

A 2022. február 25-én 14:53-tól rögzített archivált weboldalon 
látható, hogy a NED 2014-től napjainkig 334 díj formájában 22 394 
281 dollárt nyújtott Ukrajnának. Az ugyanezen a napon 23:10 
órakor készült felvétel szerint "No results found" (Nem találtak 
eredményt) Ukrajnára vonatkozóan. Jelen pillanatban még mindig 
"No results found" van Ukrajnára vonatkozóan. 

Az "Ukrajna" kulcsszóval történő keresés (szemben az eredeti 
feliratokban szereplő "projektországgal") a "Nem találtunk 
találatot" eredményt adja. Az utolsó "érintetlen" webes 
felvételben felsorolt támogatott projektek címére történő keresés 
nem ad eredményt. 

Emellett a jelenlegi adatbázis keresési feltételeit is korlátozták: 
korábban a 2014-től napjainkig terjedő időszakban lehetett 
keresni, jelenleg csak a 2017-től napjainkig terjedő időszakban 
lehet keresni a legördülő menükben. Február 25. előtt több hír is 
megerősíti ezt a 22 394 281 dolláros összeget... 

https://covertactionmagazine.com/2022/03/07/national- 
endowment-for-democracy-deleates-records-of-funding-
projects- in-ukraine 

Az, hogy Ukrajna belekerült ebbe a helyzetbe, az amerikai politikai machinációk egyszerű 

és tiszta műve (tragikus módon Zelenszkij elnöknek az a vágya, hogy az USA-nak tetszeni 

akarjon, nagyobb volt, mint az, hogy megvédje saját polgárai élethez való jogát). Az 

euro-amerikai profitorientált vállalatok és az általuk korlátlan, névtelen politikai 

"adományok" révén oly könnyen hivatalba juttatható politikusok által vezérelt ukrán 

életek és halálok csak annyiban számítanak, amennyiben felhasználhatók a világ további 

megosztására - "Divide et impera!". " - ahogyan a rómaiak mondták, és azok számára, 

akik a nyugat-európai és amerikai úgynevezett "védelmi iparba" fektettek be, amely 

minden, csak nem védelmi jellegű, és kísértetiesen beteljesíti Eisenhower elnök szörnyű 

figyelmeztetéseit a hadiipari komplexum indokolatlan hatalmáról, amelyet manapság 

talán pontosabban úgy lehetne leírni, mint a katonai-ipari-elleni hírszerzés-média-

akadémia-gondolkodó tank-komplexum (MICIMATT) vagy egyszerűbben mint a "pacák". 

Az ebben a dokumentumban következő kérdések alátámasztják ezeket a 

meggyőződéseket, valamint bizonyítják Biden elnök indítékát, szándékát, módszereit és 

lehetőségeit arra, hogy lényegében egy újabb háborút indítson (tekintettel az iraki 

háború elindításában játszott kulcsszerepére, amint azt ez a dokumentum is bizonyítja), 

ezúttal Ukrajnában. 

Mielőtt az európai vezetők a már nyolc éve tartó háború - a Luganszk és Donyeck 

ártatlan lakosai ellen elkövetett, Kijev által motivált, elsősorban Obama, Biden és a 

https://www.ned.org/wp-content/themes/ned/search/grant-search.php
https://covertactionmagazine.com/2022/03/07/national-endowment-for-democracy-deletes-records-of-funding-projects-in-ukraine/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/07/national-endowment-for-democracy-deletes-records-of-funding-projects-in-ukraine/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/07/national-endowment-for-democracy-deletes-records-of-funding-projects-in-ukraine/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/07/national-endowment-for-democracy-deletes-records-of-funding-projects-in-ukraine/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/07/national-endowment-for-democracy-deletes-records-of-funding-projects-in-ukraine/
https://www.wiley.law/assets/htmldocuments/Chapter-12-The-Fourteen-Billion-Dollar-Election.pdf
https://www.wiley.law/assets/htmldocuments/Chapter-12-The-Fourteen-Billion-Dollar-Election.pdf
https://www.history.com/this-day-in-history/eisenhower-warns-of-military-industrial-complex
https://www.history.com/this-day-in-history/eisenhower-warns-of-military-industrial-complex
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=MICIMATT
https://www.cato.org/commentary/foreign-policy-blob-strikes-back-were-just-fine-proclaim-architects-endless-wars
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NATO elnökök által támogatott, az emberiség elleni bűncselekmények sorozata - 

elkövetői mellé állnának, felkérjük őket, hogy fontolják meg a következő kérdéseket. 

https://www.law.cornell.edu/wex/crime_against_humanity


136 
 

Biden elnök ezen a dokumentumon felsorolt, a hivatkozott bizonyítékokat, amelyek 

alátámasztják e kérdések relevanciáját, és Biden elnök válaszait, ha lenne bátorsága 

megpróbálni válaszolni bármelyikre. Még akkor is, amikor Luganszk és Donyeck 

lakossága a 2014-es népszavazáson szavazott, az ukrán nemzeti gárdisták állítólag 

elsütötték a fegyvereiket, amikor megpróbáltak lezárni egy szavazóhelyiséget 

Krasznoarmeiszkben, meg nem határozott számú ember halálát okozva... az akkori 

amerikai hírforrások szerint. 

Akár el akarják ismerni az euro-amerikai hatóságok, a média vagy a közvélemény, akár 

nem, Luganszk és Donyeck népe a Kijev által kezdeményezett polgárháború vesztes 

oldalán állt, mert (Luganszk és Donyeck népe) határozottan tiltakozott a Viktor 

Janukovics volt ukrán elnök elleni, amerikai támogatású puccs ellen. 

Ez a kérdéslista (és a kérdések relevanciáját alátámasztó bizonyítékok gyűjteménye) arra 

a következtetésre jut, hogy 1) Oroszország nem Palesztina, Vietnam, Afganisztán, Irak, 

Szomália vagy Jemen, és bár Biden elnök villámháborúszerű, mindenütt jelenlévő, 

telítettségi szintű médiacenzúra és propaganda kampánya a kezdeti nyugati (amerikai és 

nyugat-európai) támogatásra talált, a hírmédia nem őszinte e fegyveres konfliktus 

keletkezésének időpontját, e fegyveres konfliktus valódi motivációit illetően, a fegyveres 

konfliktus tényleges előrehaladásáról, és a termonukleáris háború nagyon is valós 

lehetőségéről, és 2) Az Ukrajnába irányuló fegyverszállítások nemzetközi moratóriuma 

az egyetlen módja a háború befejezésének, mivel Zelenszkij elnöknek arcmentő ürügyet 

ad arra, hogy tárgyalásokat folytasson Oroszországgal a békéről, életeket mentsen 

minden oldalon, egyenlő feltételek mellett biztosítsa az önrendelkezést és a nemzeti 

biztonságot minden fél számára, és jelentősen csökkentse a termonukleáris háború 

valószínűségét. De sajnos ez valószínűleg soha nem fog megtörténni, mert a háború 

annyira jövedelmező az USA és Nyugat-Európa ultragazdag vállalati kapitalistái és a 

politikusok számára, akiket olyan könnyen megengedhetik maguknak, hogy hivatalba 

juttassák őket. 

Mivel a moratórium valószínűleg nem fog bekövetkezni, amíg néhány millió ukrán meg 

nem hal, talán célszerűbb lenne, ha az amerikai és az illetékes nemzetközi ügyészek 

megkezdenék a háború valódi okozóinak, a NATO-nak, Obama volt elnöknek, Biden 

elnöknek és más politikusoknak a felelősségre vonását, akik a háború meghosszabbítása 

mellett szavaznak, olaj a tűzre, konkrétan arra bátorítva és finanszírozva az ukránokat, 

hogy harcoljanak a keserű végsőkig. 

https://time.com/95748/ukrainian-separatists-referendum-donetsk-luhansk
https://time.com/95748/ukrainian-separatists-referendum-donetsk-luhansk
https://time.com/95748/ukrainian-separatists-referendum-donetsk-luhansk
https://time.com/95748/ukrainian-separatists-referendum-donetsk-luhansk
https://time.com/95748/ukrainian-separatists-referendum-donetsk-luhansk
https://time.com/95748/ukrainian-separatists-referendum-donetsk-luhansk
https://time.com/95748/ukrainian-separatists-referendum-donetsk-luhansk
https://time.com/95748/ukrainian-separatists-referendum-donetsk-luhansk
https://archive.org/details/a-brief-rev-of-american-censorship-mech-and-law
https://archive.org/details/a-brief-rev-of-american-censorship-mech-and-law
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Alternatív megoldásként a NATO 1) megpróbálhat repüléstilalmi zónát bevezetni 

Ukrajna fölé, és/vagy 2) rendes hadseregeit Ukrajnába küldi, amely esetben a 

termonukleáris háború elkerülhetetlensége előre eldöntött tény lesz. 
 

Neonáci szélsőségesekkel teletűzdelt német hírszerzés 

Németország: Több mint 300 szélsőjobboldali szélsőséges a 

biztonsági szerveknél - The Associated Press, May 13, 2022 

BÉCS (AP) - A német kormány pénteken közölte, hogy a nemzeti 

és állami katonai, rendőrségi és biztonsági szervek több mint 300 

olyan alkalmazottját azonosította, akik kapcsolatban állnak 

szélsőjobboldali szélsőségesekkel vagy hasonló mozgalmakkal. 

A szövetségi belügyminisztérium 2018 júliusától 2021 júliusáig 860 

esetben elemezte a lehetséges szélsőséges tevékenységet. A 

szövetségi szintű biztonsági szervek 176, a tartományi szintűek 

pedig 684 esetet számoltak el. 

A vizsgált tevékenységek és cselekedetek között szerepeltek a 

szélsőséges szervezetekhez való tartozás vagy azok támogatása, a 

közösségi médiában tett bejegyzések, a szélsőjobboldali 

szélsőséges rendezvényeken való részvétel és a kapcsolódó 

chatcsoportokban való tagság. 

Az elemzés az összes vizsgált eset 38%-ában megerősítette a 

szélsőjobboldali szélsőségekkel vagy hasonló ideológiájú 

mozgalmakkal, például a Reichsbürger mozgalommal való 

kapcsolatot. 
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A Reichsbürger, vagyis a "birodalmi polgárok" mozgalma 

hasonlóságot mutat az Egyesült Államokban és máshol működő 

nacionalista polgári mozgalmakkal. A 
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követői elutasítják a modern német állam tekintélyét, és a 

"természetes jogok" eszméjét hirdetik, gyakran keverik ezt az 

ideológiát szélsőjobboldali politikával és ezoterikus összeesküvés-

elméletekkel... 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/05/13/germ 

bármilyen-több mint-300-jobboldali szélsőséges-az-biztonsági-

ügynökségeknél.html 

Lásd még: 

https://www.rt.com/news/555460-germany-reports-extremists-in-security-services/ 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2022/05/rexsibe.html 

(Az eredeti jelentés németül) 

Bár a neonáci szélsőségesek aránya a német hírszerző szolgálatokban viszonylag alacsony, 

elég egy is, hogy tönkretegye valaki napját és/vagy életét. 
 

Aztán Biden szenátor kulcsszerepe az iraki háború kirobbantásában... 

Akkor Biden szenátor, a szenátus külügyi bizottságának elnöke kulcsszerepet játszott az 

iraki háború kirobbantásában. 

"Irak lerohanása nem volt sem fegyveres támadás elleni önvédelem, 

sem az ENSZ Biztonsági Tanácsának az erő alkalmazására a tagállamok 

által felhatalmazó határozata által szentesített, és így a genfi 

Nemzetközi Jogászbizottság (ICJ) szerint az agresszív háború 

bűncselekményét valósította meg." - Nemzetközi Bíróság 

Joe Biden az iraki háborút támogatta. Vajon ez 

most vissza fog térni, hogy kísértse őt? Mark 

Weisbrot 

... Biden jóval többet tett annál, minthogy a háború 

mellett szavazott. Mégis, a háború kitörésében 

játszott szerepe a közvélemény számára többnyire 

ismeretlen vagy félreértett. Amikor a háborút 

megvitatták, majd 2002-ben az amerikai kongresszus 

engedélyezte, a demokraták irányították a szenátust, 

és Biden volt a szenátus külügyi bizottságának 

elnöke. Biden maga is óriási befolyással rendelkezett 

elnökként, és határozottan érvelt a 2002-es 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/05/13/germany-over-300-far-right-extremists-at-security-agencies.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/05/13/germany-over-300-far-right-extremists-at-security-agencies.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/05/13/germany-over-300-far-right-extremists-at-security-agencies.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/05/13/germany-over-300-far-right-extremists-at-security-agencies.html
https://www.rt.com/news/555460-germany-reports-extremists-in-security-services/
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2022/05/rexsibe.html
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határozat mellett, amely felhatalmazta Bush elnököt 

az iraki invázióra. 
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https://www.theguardian.com/commentisfree/2020 

/feb/17/joe-biden-szerep-iraki-háború 
 

Lásd még: 

https://theintercept.com/2020/01/07/joe-biden-iraq-war-history/ 

https://www.nytimes.com/2020/01/12/us/politics/joe-biden- 

iraq-war.html 
 

Ezt a bűnügyi jelentést tisztelettel benyújtjuk a következő bűnmegelőzési és 

büntető igazságszolgáltatási szervezetekhez 

• Az ENSZ Bűnmegelőzési és Büntetőjogi Programhálózatának (PNI) intézeteit 

alkotó szervezetek 

https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/PNI/institutes.html 

• Amerikai Igazságügyi Minisztérium 

Az előterjesztő fél ebben a javasolt ügyben 

Ezt a büntetőeljárásra történő első beadványt (ügyirat) készítette: 

Gregory Brundage (amerikai állampolgár) 
 

Az ebben a beadványban bejelentett bűncselekmények áldozatai 

Ezt a javasolt ügyet a jelen beadványban vázolt állítólagos bűncselekmények 

valamennyi áldozata nevében nyújtják be; beleértve, de nem kizárólagosan: 1) az 

ukrajnai háború jelenlegi szakaszában (2022. február 24-én kezdődött) megsebesült és 

megölt valamennyi ukrán és orosz katona és túlélő családtagjaik, továbbá 2) a 

megsebesült és megölt civilek és túlélő családtagjaik. (Ebbe nem tartoznak bele az 

önkéntes és/vagy fizetett nem kormányzati milíciák és zsoldosok). 3) a hírmédia 

fogyasztói világszerte, akiket az euro-amerikai mainstream hírek (valamint az Al-Dzsazíra 

hírei) megtévesztettek a 2022. február 24-én kezdődő ukrajnai fegyveres konfliktus 

okait, körülményeit és előrehaladását illetően, 4) az USA és Nyugat-Európa adófizetői, 

akik anyagilag támogatják a "nyugati szövetséget" a hamis, töredékesen megalapozott 

ukrán fegyveres konfliktusban, szerkesztett és egyébként erősen félrevezető 

információk alapján, amelyeket elsősorban az USA védelmi minisztériuma, a védelmi 

vonatkozású iparágak és euro-amerikai politikusok szolgáltattak, és amelyek támogatják 

a katonai védelem fokozását Oroszország törvényes erőfeszítései ellen, hogy 1) 

megvédjék az ártatlan ukrán civileket, akik tiltakoztak az amerikaiak által irányított puccs 

ellen, és véget vessenek a nyolc éve tartó Kijev által irányított népirtásnak a Donbassz 

régióban, 

2) Ukrajna nácizmustalanítása, 3) törvényes erőfeszítések határainak biztosítása az 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/17/joe-biden-role-iraq-war
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/17/joe-biden-role-iraq-war
https://theintercept.com/2020/01/07/joe-biden-iraq-war-history/
https://www.nytimes.com/2020/01/12/us/politics/joe-biden-iraq-war.html
https://www.nytimes.com/2020/01/12/us/politics/joe-biden-iraq-war.html
https://www.nytimes.com/2020/01/12/us/politics/joe-biden-iraq-war.html
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/PNI/institutes.html
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Ukrajna számos (több mint 30), folyamatosan bővülő, amerikai finanszírozású BSL-3 és 

BSL-4 laboratóriumából származó egyértelmű és jelenlegi katasztrofális veszélyektől, és 

4) annak megakadályozása, hogy a NATO felfegyverezze az összes szomszédos országot. 
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a nyugati határai mentén fekvő országokat, számos megállapodás rendkívül provokatív 

megsértésével. 
 

A büntetőeljárás lefolytatása iránti kérelemben állított bűncselekmények 
elkövetői 

 

Amerikai köztisztviselők és magánszemélyek 

• A javasolt ügy amerikai alperesei többek között a következők: Barak Obama 

volt elnök, Joseph Biden jelenlegi amerikai elnök, fia, Hunter Biden12 (a Burisma 

ukrán gázipari vállalat igazgatósági tagja, noha Hunter Biden nem rendelkezett 

releváns szakmai tapasztalattal, bár kulcsszerepet játszott a Metabiota, a 

védelmi minisztériumnak a világjárványt okozó betegségek kutatására 

szakosodott vállalkozója finanszírozásának biztosításában, és bemutatta a 

Metabiotát egy állítólag korrupt ukrán gázipari vállalatnak, a Burismának egy 

olyan "tudományos projekt" számára, amely magas biológiai biztonsági szintű 

ukrajnai laboratóriumokat foglal magában), a Biden elnök által kinevezett 

különböző kabinetfőnökök, többek között, de nem kizárólagosan Lloyd J. Austin 

III, az Egyesült Államok védelmi minisztere, Antony Blinken, az Egyesült Államok 

külügyminisztere, Avril Haines, a Nemzeti Hírszerzés (DNI) igazgatója,13 és 

William Burns, Biden elnök CIA-igazgatója, továbbá az Egyesült Államok 

szenátorai és kongresszusi képviselői, akik közül néhányat megneveztek ebben a 

dokumentumban, akik a "védelmi iparágak" és a közhivatalukból eredő 

feladataik és kötelezettségeik közötti "összeférhetetlenség" látszatát keltik. 

Az USA szerepe a 2014-es ukrajnai fegyveres konfliktus kirobbantásában az amerikai 

állampolgárok számára nagyrészt ismeretlen, ami 1) a jelenlegi konfliktus eredetére 

vonatkozó hamis, töredékes és erősen félrevezető információknak, valamint 2) a nagyon 

magas szintű, fejlett, titkos, illegális (mind az amerikai, mind a nemzetközi jog szerint) és 

jól finanszírozott médiacenzúrának köszönhető.14 
 

Amerikai hírszerzés 

Az amerikai "hírszerzés" csak egy újabb segédeszközzé vált, egy visszhangkamrává az 

USA úgynevezett védelmi minisztériumában és az elnökökben, amely ide-oda ugrál a 

demokrata és republikánus prioritások között, hogy kit gyűlöljenek a legjobban és ki 

ellen indítsanak háborút. 
 
 
 
 

12 Egyre több bizonyíték Hunter Biden és apja sokrétű korrupciós összejátszásának formáira 
a "pokoli laptopjából": 
https://nypost.com/2022/04/10/jim-jordan-hunter-biden-texts-ties-in-the-entire-family 
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-benefited-from-joe-bidens-connections-his-whole-career 

https://nypost.com/2021/05/26/hunter-bidens-ukraine-salary-was-cut-after-joe-biden-left-office
https://nypost.com/2021/05/26/hunter-bidens-ukraine-salary-was-cut-after-joe-biden-left-office
https://nypost.com/2021/05/26/hunter-bidens-ukraine-salary-was-cut-after-joe-biden-left-office
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got-rich/
https://breakingdefense.com/2021/02/whos-who-in-defense-avril-d-haines-director-of-national-intelligence/
https://ronaldthomaswest.com/2021/01/23/cia-director-william-burns
https://ronaldthomaswest.com/2021/01/23/cia-director-william-burns
https://readsludge.com/2020/01/13/the-members-of-congress-who-profit-from-war/
https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship
https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship
https://mediatropes.com/index.php/Mediatropes/article/download/28069/20538
https://scholarlypublishingcollective.org/msup/rpa/article/19/3/365/175343/Presidential-Power-and-National-Violence-James-K
https://scholarlypublishingcollective.org/msup/rpa/article/19/3/365/175343/Presidential-Power-and-National-Violence-James-K
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-benefited-from-joe-bidens-connections-his-whole-career
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-benefited-from-joe-bidens-connections-his-whole-career
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https://nypost.com/2022/04/09/hunter-biden-used-dad-joes-pull-to-get-friends-federal-jobs 
13 A Blinken, Haines és Burns által elkövetett "korrupció látszatának" nagyon konkrét részleteit lásd a 
Végjegyzetekben. 
14 Kérjük, olvassa el a fenti 2) pontban megadott linket teljes egészében, mielőtt tovább olvasná ezt a 
dokumentumot. Az amerikaiak és az emberek túlnyomó többségének világszerte fogalma sincs arról, hogy 
az amerikai kormány és a kormány által finanszírozott kapcsolódó szervezetek milyen mértékben 
cenzúrázzák a híreiket. 

https://nypost.com/2022/04/09/hunter-biden-used-dad-joes-pull-to-get-friends-federal-jobs/
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egyszer.15 
 

A jelentésben társszerzőként szereplő külföldi vezetők 

• A Viktor Janukovics korábbi demokratikusan megválasztott elnököt megbuktató, 

az Egyesült Államok által támogatott puccsot követően beiktatott ukrán elnökök, 

köztük Olekszandr Turcsinov (hivatalban 2014. február 23. - 2017. június 7.), akit 

az Egyesült Államok által kinevezett Petro Porosenko (2014. június 7. - 2019. 

május 20.) és Volodimir Olekszandrovics Zelenszkij jelenlegi elnök (2019. május 

20. - jelenleg) váltott fel. 

• Jens Stoltenberg NATO-főtitkár 2014. október 1. 

• Boris Johnson brit miniszterelnök 

• Számos vezető német politikus és magas rangú tisztviselő, köztük Olaf Scholz 

német szövetségi kancellár és Marco Buschmann német igazságügyi miniszter, 

valamint a Német Fegyveres Erők Mikrobiológiai Intézetének (München), a 

Friedrich Loeffler Intézetnek (Greifswald-Riems-sziget), a Bernhard Nocht Trópusi 

Orvosi Intézetnek (Hamburg) és a Robert Koch Intézetnek (Berlin) a halálos 

biológiai kórokozók kutatására szakosodott német szakemberei.16 
 

100 kérdés Biden elnöknek 

Amennyiben ezeket a kérdéseket valaha is felteszik Biden elnöknek, ez az író alázatosan 

javasolja, hogy az alternatív hírek (alt-news) oknyomozó újságírókat, köztük Michel 

Chossudovsky professzort, Jeremy Kuzmarovot, Scott Rittert, Aaron Maté-t és Max 

Blumenthal-t hívják meg keresztkérdésekre, mivel ők voltak a vezető valódi nyomozók, 

akik az ukrajnai konfliktus során feltárták az amerikai nagylelkűség homlokzata mögötti 

igazságot, amit az amerikai igazságügyi minisztériumnak, a Nemzetközi Bíróságnak, az 

ICC-nek és az úgynevezett ENSZ-nek már jóval azelőtt meg kellett volna tennie, hogy 

elkezdődött az a háború, ami most Ukrajnában zajlik. 
 

Iraki háború 

1. Ön, elnök úr, kulcsszerepet játszott az iraki háború kirobbantásában? 

A fent idézett cikkben szereplő információ címe: Joe Biden championed the Iraq 

War - Will that come back to haunt him now?" Mark Weisbrot és 
 
 

15 Trump elnök például eladta a "kínai vírus" hazugságot, most pedig Biden elnök adta el az "Oroszország 
által Ukrajnában kirobbantott háború" hazugságot. 
16 Az Operation Paperclip az Egyesült Államok titkos hírszerzési programja volt, amelynek keretében az 
OSS (a CIA elődje) a katolikus egyház segítségével több mint 1600 náci német tudóst - sokan közülük a 
biológiai hadviselésre specializálódtak - hozott az Egyesült Államokba a CIA kutatómunkája céljából. E 
munkatársak közül sokan a náci párt egykori tagjai és vezetői voltak. Más szóval, a biológiai fegyverekkel 
kapcsolatos náci kutatások soha nem álltak le, és egyre több a bizonyíték, hogy Ukrajnában (és Grúziában) 
folytatták ezt a kutatást. Lásd még: https://www.theblackvault.com/documentarchive/operation-

https://scholarlypublishingcollective.org/msup/rpa/article/19/3/365/175343/Presidential-Power-and-National-Violence-James-K
https://www.bbc.com/news/uk-60634017
https://www.theblackvault.com/documentarchive/operation-paperclip
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paperclip (link-listák a vonatkozó, feloldott titkosítású amerikai kormányzati dokumentumokhoz) & 
https://covertactionmagazine.com/2022/04/14/ukraine-war- reveals-possible-u-s-preparations-for-
biological-warfare/. 

https://www.theblackvault.com/documentarchive/operation-paperclip
https://covertactionmagazine.com/2022/04/14/ukraine-war-reveals-possible-u-s-preparations-for-biological-warfare/
https://covertactionmagazine.com/2022/04/14/ukraine-war-reveals-possible-u-s-preparations-for-biological-warfare/
https://covertactionmagazine.com/2022/04/14/ukraine-war-reveals-possible-u-s-preparations-for-biological-warfare/
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a The Guardian 2020. február 17-i számában megjelent, az iraki háború 

kirobbantásában játszott szerepéről, igaz? Ön, elnök úr kulcsszerepet játszott az 

iraki háború kirobbantásában? Tömegpusztító fegyvereket találtak Irakban? 

Találtak-e ott kettős felhasználású biológiai kórokozókat, ahogyan azt amerikai 

tisztviselők elismerik Ukrajnában? Megbüntették-e Önt vagy az USA-t az Irak 

elleni bűnös invázió miatt? 

 
2. Az alábbi információk ismeretében, az Irak elleni támadásban játszott szerepe 

potenciálisan háborús bűnösnek, vagy legalábbis háborús bűnökben bűnösnek 

minősíti Önt, elnök úr? 

"Irak lerohanása nem volt sem fegyveres támadás elleni önvédelem, sem az ENSZ 

Biztonsági Tanácsának az erő alkalmazására a tagállamok által felhatalmazó 

határozata által szentesített, így a genfi Nemzetközi Jogászbizottság (ICJ) szerint 

az agresszív háború bűncselekményének minősül." 

https://www.wsws.org/en/articles/2003/03/ilaw-m26.html. 

Putyin elnököt háborús bűnösnek nevezte? Ugyanezzel a mércével Ön is 

háborús bűnös? Ez a szándékos ukrajnai háborús provokáció a második nagy 

háborús bűncselekmény, amelyet Ön elkövetett? Vannak biológiai kórokozók 

az amerikaiak által finanszírozott ukrajnai kutatóközpontokban? Lehetséges, 

hogy ezek közül a kórokozók közül bármelyik fegyverként kerüljön be, vagy 

kiszivárogjon? Valóban háborús bűnöket követnek el, Putyin elnök pedig 

ártatlan? Ezt bizonyítják a kemény, fizikai bizonyítékok. 
 

Az USA háborús bűneinek rövid listája a második világháború óta 

Az Egyesült Államok "legszörnyűbb háborús bűntetteinek" áttekintése azóta 

2. világháború - 2022. április 

5. No Gun Ri mészárlás, 1950. 

július 

Speedy Express hadművelet, 1968. december - 1969. 

május A halál országútja, 1991. február 

Albán menekültek bombázása Korišában, 1999. 

május Második fallúdzsai csata, 2004. november 

Kunduz kórházának bombázása, 2015. október al-

Aghawat al-Jadidah bombázása, 2017. március 

Rakkát ostromolták, 2017. június - október. 

https://sputniknews.com/20220405/a-look-at-the-united-states- 

https://www.wsws.org/en/articles/2003/03/ilaw-m26.html
https://www.wsws.org/en/articles/2003/03/ilaw-m26.html
https://www.youtube.com/watch?v=Gvyrn6x6Kas
https://sputniknews.com/20220405/a-look-at-the-united-states-most-terrible-war-crimes-since-world-war-2-1094509673.html
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a legszörnyűbb háborús bűnök a világháború óta-2-

1094509673.html 

https://sputniknews.com/20220405/a-look-at-the-united-states-most-terrible-war-crimes-since-world-war-2-1094509673.html
https://sputniknews.com/20220405/a-look-at-the-united-states-most-terrible-war-crimes-since-world-war-2-1094509673.html
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A fentieket "rövid listának" nevezzük, mert nem tartalmazza az egész afgán, iraki, szíriai 

és szomáliai háborút, mint háborús bűnöket, mert ezek bizonyára kezdettől fogva azok 

voltak, és azok is maradnak. 

A fentiek nem tesznek említést az USA által szponzorált és felfegyverzett proxy 

háborúkról, amelyek közül elsőként a jemeni háború jut eszembe, de ezekből sokkal 

több volt és van, különösen Afrikában (az USA szerepe Szomáliában, a Kongói 

Demokratikus Köztársaságban, Maliban, Nigerben és más országokban), Latin-

Amerikában (gazdasági háború Venezuela ellen, és forradalmi háborúk az amerikai 

diktátorok ellen számos más országban) és Ázsiában (mianmari népirtás, mivel Aung San 

Suu Kyi mindig is Amerika "demokrácia szimbóluma" volt). 

A fenti Sputnik hírcikk a rövid lista hátborzongató részleteit tartalmazza, nemzetközi 

forrásokból származó hivatkozásokkal. Tanulságos olvasmány az amerikai külpolitika 

abszolút árulását illetően, és megcáfol minden olyan állítást, amely szerint az USA 

erkölcsileg magasan áll a nemzetközi konfliktusokkal kapcsolatos vitákban. 

Találtak tömegpusztító fegyvereket Irakban? Nem. Az amerikai tisztviselők elismerték, 

hogy Ukrajnában "kettős felhasználású" biológiai kórokozók voltak, amelyeket minden 

bizonnyal tömegpusztító fegyverként lehetett volna használni Oroszország ellen? Igen. 

Elnök úr, ki a háborús bűnös? 

3. Amellett, hogy Ön kulcsszerepet játszott a bűnös iraki háború kirobbantásában, 

Ön, elnök úr, más országok amerikai katonai invázióját és megszállását is 

támogatta? 

"Csütörtökön van a Jugoszlávia elleni 1999-es NATO-bombázás 

kezdetének 23. évfordulója. A NATO repülőgépei 78 nap alatt 

2300 bevetést hajtottak végre, 420 000 rakétát és bombát 

dobtak le, köztük kazettás bombákat és szegényített 

urániumot tartalmazó lövedékeket. Akár 5700 ember is 

meghalhatott, és az ezt követő években további tízezreket 

diagnosztizáltak rákos megbetegedésekkel... / A győzelem 

definíciója az volt, hogy az összes csapat kivonult Koszovóból, 

az albánok visszatértek Koszovóba, és a NATO vezette haderő 

Koszovóban maradt. Ez nem teljes győzelem. Nem ezt a 

győzelmet akarom én, nem ezt akarja John. Azt mondtam, 

hogy be kell vonulnunk, és be kell jelentenünk, hogy amerikai 

áldozatokkal kell számolnunk. El kellene mennünk Belgrádba, 

és japán/német típusú megszállást kellene tartanunk az 

országban, és nyilvános tárgyalásokat kellene tartanunk, hogy 

leromboljuk a szerb áldozattá válás álarcát" - mondta Biden. 

https://sputniknews.com/20220324/we-should-go-in-on-the- 

ground-watch-biden-complain-nato-bombing-of-yugoslavia- 

https://sputniknews.com/20220324/we-should-go-in-on-the-ground-watch-biden-complain-nato-bombing-of-yugoslavia-not-ruthless-enough-1094148230.html
https://sputniknews.com/20220324/we-should-go-in-on-the-ground-watch-biden-complain-nato-bombing-of-yugoslavia-not-ruthless-enough-1094148230.html
https://sputniknews.com/20220324/we-should-go-in-on-the-ground-watch-biden-complain-nato-bombing-of-yugoslavia-not-ruthless-enough-1094148230.html
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not-ruthless-enough-1094148230.html 

A fentiek a tények pontos összefoglalása? 

https://sputniknews.com/20220324/we-should-go-in-on-the-ground-watch-biden-complain-nato-bombing-of-yugoslavia-not-ruthless-enough-1094148230.html
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Biden család kapcsolata az ukrán Burisma gázipari vállalattal 

4. Ön, elnök úr és/vagy fia, Hunter üzleti kapcsolatban állt a Burisma ukrán 

gázipari vállalattal? 

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-whistleblower-burisma-factb- 
idUSKBN1W91UG 
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Repo 
rt_FINAL.pdf 

5. Ön, elnök úr és/vagy a fia profitált ebből a kapcsolatból? 

Hunter Biden ukrajnai fizetését két hónappal Joe Biden után vágták le 
left office By Miranda Devine, May 26, 2021 
Az ukrán energetikai vállalat, amely évi 1 millió dollárt fizetett 
Biden elnök fiának, Hunter-nek, két hónappal azután, hogy apja 
megszűnt alelnöki tisztségében, felére csökkentette havi 
juttatását. / 2014 májusától a Burisma Holdings Ltd. havi 83 333 
dollárt fizetett Hunter-nek azért, hogy az igazgatótanácsban üljön, 
derül ki az elhagyott laptopján lévő számlákból. 
/ De egy 2017. március 19-i e-mailben a Burisma vezetője, Vadym 
Pozharskyi arra kérte Huntert, hogy írjon alá egy új igazgatói 
szerződést, és tájékoztatta őt, hogy "az egyetlen dolog, ami 
módosult, az a kompenzáció mértéke". / "Nagyon érdekeltek 
vagyunk a szoros együttműködésben, és a díjazás továbbra is a 
legmagasabb a vállalatnál, és magasabb, mint a szokásos igazgatói 
havi díjak. Biztos vagyok benne, hogy méltányosnak és ésszerűnek 
fogja találni". / Az e-mailt követően Hunter havi Burisma-számláin 
szereplő összeget 2017. májusi hatállyal 41 500 dollárra 
csökkentették. Az összeget euróban fizették ki, havi 35 000 és 36 
100 euró közötti összegben, az akkori árfolyam-ingadozások 
alapján. / https://nypost.com/2021/05/26/hunter-bidens-ukraine-
salary- was-cut-after-joe-biden-left-office 

6. Melyik évben kezdődött ez a kapcsolat? [2013] 

Hunter Biden, Burisma és a korrupció: Biden Burman: 
Korrupció: A korrupció hatása az amerikai 
kormánypolitikára és kapcsolódó aggályok 
Az Egyesült Államok Szenátusának Belbiztonsági és Kormányzati 
Ügyek Bizottsága 
Az Egyesült Államok Szenátusának 
Pénzügyi Bizottsága Többségi 
személyzeti jelentése 
Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló II. Bevezetés III. 
Összeférhetetlenségek TARTALOM I. VEZETŐ ÖSSZEFOGLALÓ II. 
BEVEZETÉS III. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGEK 

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-whistleblower-burisma-factb-idUSKBN1W91UG
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-whistleblower-burisma-factb-idUSKBN1W91UG
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-whistleblower-burisma-factb-idUSKBN1W91UG
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf
https://nypost.com/2021/05/26/hunter-bidens-ukraine-salary-was-cut-after-joe-biden-left-office
https://nypost.com/2021/05/26/hunter-bidens-ukraine-salary-was-cut-after-joe-biden-left-office
https://nypost.com/2021/05/26/hunter-bidens-ukraine-salary-was-cut-after-joe-biden-left-office
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf
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IV. AZ ALELNÖKI HIVATAL ÉS A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM TISZTVISELŐI 
TUDTAK A HUNTER BIDEN BURISMAI IGAZGATÓTANÁCSBAN 
BETÖLTÖTT SZEREPÉVEL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKRÓL, DE 
FIGYELMEN KÍVÜL HAGYTÁK AZOKAT. 
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V. JOHN KERRY KÜLÜGYMINISZTER TÉVESEN ÁLLÍTOTTA, HOGY NEM VOLT 
HUNTER BIDEN SZEREPÉRŐL A BURISMA IGAZGATÓTANÁCSÁBAN. 
VI. A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM TISZTVISELŐI MYKOLA ZLOCHEVSZKIJT 
KORRUPT, "UTÁLATOS OLIGARCHÁNAK" TEKINTETTÉK, DE BIDEN 
ALELNÖKNEK AZT TANÁCSOLTÁK, HOGY NE VÁDOLJA ZLOCHEVSZKIJT 
KORRUPCIÓVAL. 
VII. AMÍG HUNTER BIDEN A BURISMA IGAZGATÓTANÁCSÁBAN 
SZOLGÁLT, A BURISMA TULAJDONOSA, ZLOCHEVSKY ÁLLÍTÓLAG 7 
MILLIÓ DOLLÁRT FIZETETT AZ UKRÁN FŐÜGYÉSZSÉGNEK, HOGY 
LEZÁRJA AZ ÜGYET. 
VIII. HUNTER BIDEN: A TITKOSSZOLGÁLAT VÉDELME ALATT ÁLLT, AMÍG A 
BURISMA TÁBLA. 
IX. AZ OBAMA-KORMÁNYZAT TISZTVISELŐI ÉS EGY DEMOKRATA 
LOBBICÉG FOLYAMATOSAN ÉS JELENTŐS MÉRTÉKBEN 
KAPCSOLATBAN ÁLLT ANDRIJ TELIZSENKO VOLT UKRÁN 
TISZTVISELŐVEL. 
X. A KISEBBSÉG HAMISAN VÁDOLTA MEG AZ ELNÖKÖKET AZZAL, 
HOGY OROSZ DEZINFORMÁCIÓS KAMPÁNYBAN VETTEK RÉSZT, ÉS 
MÁS TAKTIKÁKAT IS ALKALMAZTAK A VIZSGÁLAT 
BEFOLYÁSOLÁSÁRA. 
XI. HUNTER BIDEN ÉS CSALÁDIÁJA PÉNZÜGYI ÁRULÁSAI UKRAINIA, 
OROSZORSZÁG, KAZÁKIA ÉS KÍNAI ÁLLAMPOLGÁROKKAL 
FELHATALMAZOTT BŰNÖZLETI FIGYELMEKET ÉS KÜLÖNLEGES 
FELHATALMAZÁSOKAT. 
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20R 
eport_FINAL.pdf 

7. Ön, elnök úr, tisztában van azzal, hogy az Ön fia, Hunter Biden DID segített több 

millió dolláros finanszírozást biztosítani egy halálos kórokozók kutatására 

szakosodott ukrajnai amerikai vállalkozónak? 

Hunter Biden segített milliós finanszírozást biztosítani az 

ukrajnai amerikai vállalkozónak, aki halálos kórokozók 

kutatására specializálódott, a laptop e-mailekből kiderül, 

ami újabb kérdéseket vet fel az akkori alelnök kegyvesztett 

fiával kapcsolatban - Josh Boswell, 2022. március 25. 

Hunter Biden segített több millió dolláros finanszírozást 

szerezni a Metabiotának, a Védelmi Minisztérium 

vállalkozójának, amely a világjárványt okozó betegségek 

kutatására specializálódott, bemutatta a Metabiotát egy 

állítólag korrupt ukrán gázipari cégnek, a Burisma-nak, egy 

"tudományos projekthez", amely magas biológiai 

biztonsági szintű laboratóriumokat érintett Ukrajnában, 

kollégáival együtt 500.000 dollárt fektetett be a 

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf
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Metabiotába a Rosemont Seneca Technology Partners 

nevű cégén keresztül, több millió dolláros finanszírozást 

szerzett a cégnek olyan befektetési óriásoktól, mint a 

Goldman Sachs? 

https://www.dailymail.co.uk/news/article- 

10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-

secure-millions-funding- 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
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military-biotech-research-program-Ukraine.html (A következő alapján 

Hunter Biden laptopjáról származó e-mailek.). 

8. Adott-e az amerikai kormány által finanszírozott vagy ahhoz kapcsolódó 

szervezet, beleértve a NED-et és az USAID-t , bármilyen 17anyagi vagy logisztikai 

támogatást, beleértve a pénzt is, a 2013. novemberi "nagyszabású 

tüntetéshullámhoz", amelyet egyesek "Euromajdan"-nak, mások pedig "színes 

forradalomnak" neveznek, és amely Viktor Janukovics volt elnök 

megbuktatásához vezetett? 

[Igen] [Az ENSZ Alapokmány 2.4. cikkének egyértelmű megsértése.] 

9. Egy idegen nemzet belügyeibe való beavatkozás az ENSZ Alapokmányában 

foglalt nemzetközi jog megsértésének minősül-e? 

[Igen] 

10. Vajon a Viktor Janukovics volt elnök által elutasított uniós hitel feltételei olyan 

"megszorító" intézkedéseket tartalmaznak, amelyek rendkívül népszerűtlenek 

lettek volna az ukrán nép körében? 

[Igen] 

11. A Viktor Janukovics volt elnök által később elfogadott oroszországi hitel 

ugyanilyen drákói megszorító intézkedéseket tartalmazott? 

[Nem] 

12. Az ukrán burismai gáz versenyez az orosz energiaexporttal? [Igen] 

13. Ön, elnök úr, vagy bármelyik családtagja vagy közeli barátja 

más módon próbálták aláásni Oroszország energiaexportját? 

[Igen] 

14. Az Északi Áramlat-2 gázvezeték-projekt befejezése versenyezhet-e az amerikai 

fracking-olajexporttal, és előnyös lenne-e az orosz-EU kapcsolatok számára? 

[Igen] 

15. Van, vagy volt Önnek, Elnök úr, vagy Hunter vagy James Bidennek üzleti 

kapcsolata a JP Morgannel? 

[Igen] 

16. A JP Morgan az USA-ban is a legnagyobb befektetője a fracking gáznak? 
 

 

17 https://blog.usaid.gov/2018/03/helping-ukrainians-attain-the-prosperity-they-deserve/ (A linket azóta 
eltávolították. Ezt a bizonyítékok eltitkolását vagy megsemmisítését az igazságszolgáltatás 
akadályozásának egyik formájának tekinthetjük. A DARPA nagyjából ugyanezt tette a koronavírus-
kutatással kapcsolatban, miután a COVID-19 globális aggodalomra adott okot). 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.ned.org/ukraines-success-after-25-years/
https://www.theguardian.com/world/2015/jul/28/national-endowment-for-democracy-banned-russia
https://www.theguardian.com/world/2015/jul/28/national-endowment-for-democracy-banned-russia
https://jacobinmag.com/2022/02/maidan-protests-neo-nazis-russia-nato-crimea
https://pesd.princeton.edu/node/551
https://www.refworld.org/docid/3b00f478f.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f478f.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f478f.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f478f.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f478f.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f478f.html
https://foreignpolicy.com/2014/02/21/the-loan-that-launched-a-crisis/
https://foreignpolicy.com/2014/02/21/the-loan-that-launched-a-crisis/
https://foreignpolicy.com/2014/02/21/the-loan-that-launched-a-crisis/
https://foreignpolicy.com/2014/02/21/the-loan-that-launched-a-crisis/
https://www.globalresearch.ca/video-ukraine-between-biden-hard-place/5746908
https://www.motherjones.com/politics/2014/09/hillary-clinton-fracking-shale-state-department-chevron/
https://www.globalresearch.ca/crisis-ukraine-not-about-ukraine-about-germany/5770269
https://nypost.com/2022/01/30/hunter-biden-and-associates-received-2019-subpoena-over-business-deals-in-china/
https://www.desmog.com/2018/05/04/wall-street-shale-oil-fracking-revolution-losing-billions-continental-resources/
https://blog.usaid.gov/2018/03/helping-ukrainians-attain-the-prosperity-they-deserve/
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[Igen] 
 

Laptop és tagadás a Trump-vitában 

17. Igaz-e, hogy Ön, elnök úr "hazudott az amerikai népnek" a fiával kapcsolatban. 

Hunter e-mailjei? 

 
2022.03.21 Barr: Biden "hazudott az amerikai népnek" fia, 
Hunter e-mailjeiről. Bruce Golding Bill Barr volt amerikai 
főügyész hétfőn azzal vádolta meg Biden elnököt, hogy 
"hazudott az amerikai népnek" az elnökjelölti vita során, amikor 
"orosz üzemnek" nevezte a Postnak a fia, Hunter Biden e-
mailjeinek leleplezését. / ... / A 2020. október 22-i vita során 
Trump azt sugallta, hogy az e-mailek azt mutatják, hogy Biden 
"korrupt politikus", és a botrányoktól sújtott fia számítógépét 
"a pokol laptopjának" nevezte. / Biden erre azt válaszolta, hogy 
"50 volt nemzeti hírszerző ember van, aki azt mondta, hogy 
amivel ő vádol engem, az egy orosz üzem". /"Ők azt mondták, 
hogy ennek minden jellemzője megvan - négy, öt volt CIA-
vezető, mindkét pártból. 
        -
saywhathe'ssayingisabunch ofgarbage ." 
https://nypost.com/2022/03/21/barr-biden-lied-to-the- 
american-people-about-his-hunters-emails/ 

 

Lásd még: Hunter Biden hírhedt laptopját megerősítette a New York Times jelentése 

(nypost.com) & 

3. rész: https://sputniknews.com/20220326/trump-sues-hillary-clinton-et-al-for-fake- 

russiagate-narrative-1094204582.html 

18. Mivel elsöprő bizonyíték van arra, hogy Ön, Elnök úr hazudott az Egyesült 

Államok akkori elnökének, Donald Trumpnak és az amerikai közvéleménynek a 

2020. október 22-i elnökjelölti vita során, és megpróbálta korrupt módon az 

oroszokra kenni a hazugság forrását, miért kellene bárkinek is elhinnie bármit, 

amit Ön, Elnök úr, vagy bárki a kormányából most az oroszokról mond? 
 

A republikánusok végre elkezdenek visszavágni (túl kevés, túl későn) 

Évekig tartó tétovázás és a Trump elnök vadul liberális és bűnözői eszkalációiból eredő 

visszahullás után úgy tűnik, hogy a republikánusok végre felállnak a térdükről, igazából 

csak egy kicsit, de valamit. 

Biden beperelte a Big Tech-csel való "összejátszás" miatt a szólásszabadság 
elnyomása érdekében 

Hunter laptopon, COVID: jelentés, Patrick Reilly, május 5, 2022 

https://nypost.com/2020/10/22/trump-and-joe-biden-debate-hunter-corruption-claims-at-final-debate/
https://nypost.com/2020/10/22/trump-and-joe-biden-debate-hunter-corruption-claims-at-final-debate/
https://nypost.com/2020/10/22/trump-and-joe-biden-debate-hunter-corruption-claims-at-final-debate/
https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/
https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/
https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/
https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/
https://www.youtube.com/watch?v=bPiofmZGb8o
https://nypost.com/2022/03/21/barr-biden-lied-to-the-american-people-about-his-hunters-emails/
https://nypost.com/2022/03/21/barr-biden-lied-to-the-american-people-about-his-hunters-emails/
https://nypost.com/2022/03/21/barr-biden-lied-to-the-american-people-about-his-hunters-emails/
https://nypost.com/2022/03/17/hunter-bidens-infamous-laptop-confirmed-in-new-york-times-report/
https://nypost.com/2022/03/17/hunter-bidens-infamous-laptop-confirmed-in-new-york-times-report/
https://nypost.com/2022/03/17/hunter-bidens-infamous-laptop-confirmed-in-new-york-times-report/
https://sputniknews.com/20220326/trump-sues-hillary-clinton-et-al-for-fake-russiagate-narrative-1094204582.html
https://sputniknews.com/20220326/trump-sues-hillary-clinton-et-al-for-fake-russiagate-narrative-1094204582.html
https://sputniknews.com/20220326/trump-sues-hillary-clinton-et-al-for-fake-russiagate-narrative-1094204582.html
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Két republikánus vezetésű állam állítólag pert indított Joe Biden elnök 

és más vezető kormánytisztviselők ellen, azt állítva, hogy 
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"nyomást gyakoroltak és összejátszottak" a nagy technológiai 

vállalatokkal, hogy elnyomják a The Post Hunter Biden laptopjáról 

szóló történetét, és cenzúrázzák a COVID-19 laboratóriumi 

eredetével kapcsolatos információkat. 

A Missouri államügyész Eric Schmitt és Louisiana államügyész Jeff 

Landry által csütörtökön benyújtott kereset azzal vádolja a 

kormány vezető tisztviselőit, hogy a közösségi médiaóriásokkal, a 

Metával, a Twitterrel és a YouTube-tal "a félretájékoztatás elleni 

küzdelem ürügyén" összeesküvést szőttek az információk 

elhallgattatására - jelentette a Fox News. 

Jen Psaki, a Fehér Ház sajtótitkára, Dr. Anthony Fauci és Nina 

Jankowicz - a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) új és 

ellentmondásos "dezinformációs irányító testületének" vezetője - 

a többi magas rangú tisztviselő és szövetségi ügynökség mellett a 

Louisiana nyugati körzetének amerikai kerületi bíróságán 

benyújtott perben alperesként megnevezett személyek. 

A 86 oldalas kereset azzal vádolja a szövetségi kormányt, hogy 

megsérti a szólásszabadsághoz való jogot azzal, hogy a nagy 

techcégeket a konzervatív nézetek elhallgattatására kényszeríti... 

https://nypost.com/2022/05/05/biden-sued-for-colluding-with- 

big-tech-to-suppress-free-speech-on-hunter-laptop 

Sajnos a republikánusokat a demokraták jelenleg olyannyira lekörözik, a bírósági 

rendszer pedig olyannyira diszfunkcionális és korrupt, hogy a harmadik világháború előtt 

nem sok mindent várhatunk ettől az erőfeszítéstől. A harmadik világháború után persze 

már túl késő lesz. Tragikus módon a Biden-kormányzat kezdete előtt a törvénykönyvek 

helyett inkább az antidepresszánsokhoz, Celexa (citalopram), Lexapro (escitalopram), 

Luvox (fluvoxamin), Paxil (paroxetin), Prozac (fluoxetin), Viibryd (vilazodon), Zoloft 

(szertralin) után nyúltak, és ennek következtében elvesztették a nemzetet (miközben az 

antidepresszánsok miatt amúgy sem érdekelte őket). "Business as usual", állapították 

meg boldogan, miközben Biden elnök termonukleáris háborút zúdít a világra. 

Lásd még: https://sputniknews.com/20220505/two-us-states-sue-biden-admin-over- 

pressure-collusion-with-big-tech-to-censor-information---report-1095297833.html 
 

Neonácik az ukrán kormányban 

19. Az amerikai külügyminisztériumnak indokolatlan befolyása van az ukrán 

kormányon belül, miközben a kormányt neonácik fűzik? 

https://nypost.com/2022/05/05/biden-sued-for-colluding-with-big-tech-to-suppress-free-speech-on-hunter-laptop
https://nypost.com/2022/05/05/biden-sued-for-colluding-with-big-tech-to-suppress-free-speech-on-hunter-laptop
https://nypost.com/2022/05/05/biden-sued-for-colluding-with-big-tech-to-suppress-free-speech-on-hunter-laptop
https://www.wsj.com/articles/131-federal-judges-broke-the-law-by-hearing-cases-where-they-had-a-financial-interest-11632834421
https://sputniknews.com/20220505/two-us-states-sue-biden-admin-over-pressure-collusion-with-big-tech-to-censor-information---report-1095297833.html
https://sputniknews.com/20220505/two-us-states-sue-biden-admin-over-pressure-collusion-with-big-tech-to-censor-information---report-1095297833.html
https://sputniknews.com/20220505/two-us-states-sue-biden-admin-over-pressure-collusion-with-big-tech-to-censor-information---report-1095297833.html
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Nyolc évvel ezelőtt: Michel Chossudovsky professzor: Az USA-

NATO neonáci kormányt állított fel Ukrajnában 

Global Research, március 23, 2022, Először megjelent Global 

Research (Kanada) 2014. március 6. 

A Global Research által először 2014. március 6-án, az ukrajnai 

válság kezdetén közzétett cikk a kijevi proxy rezsim természetét 

magyarázza. / Rendkívül fontos a közelmúlt eseményeinek 

megértéséhez. / Ami Ukrajnában történik, annak komoly 

geopolitikai következményei vannak, és potenciálisan egy 

harmadik világháborús forgatókönyvhöz vezethet. / Fontos, hogy 

békefolyamatot indítsanak el az eszkaláció megakadályozása 

érdekében. / A Global Research nem támogatja Oroszország 

ukrajnai invázióját. / Egy (két neonáci párt által integrált) koalíciós 

kormánnyal állunk szemben, amelyet a "nyugati demokrácia" és a 

"nemzetközi közösség" támogat. / A New York Times szerint, 

"Az Egyesült Államok és az Európai Unió az itteni 

forradalmat a demokrácia újabb virágzásának, a volt 

szovjet térség tekintélyelvűségére és kleptokráciájára mért 

csapásnak tekintette." ( After Initial Triumph, Ukraine's 

Leaders Face Battle for Credibility, NYTimes.com, 2014. 

március 1., kiemelés hozzáadva) 

"Virágzó demokrácia, forradalom"? A zord valóság másképp fest. 

A tét egy USA-EU-NATO által támogatott államcsíny, amely durván 

sérti a nemzetközi jogot. 

A tiltott igazság az, hogy a Nyugat - egy gondosan megrendezett 

titkos művelet révén - egy neonácik által integrált proxy-rezsim 

kialakítását tervezte meg. / Victoria Nuland helyettes 

külügyminiszter megerősítette, hogy az ukrajnai 

kulcsszervezeteket, köztük a Szvoboda neonáci pártot Washington 

nagylelkűen támogatta: "Több mint 5 milliárd dollárt fektettünk 

be, hogy segítsük Ukrajnát ezen és más célok elérésében. ... 

Továbbra is támogatni fogjuk Ukrajnát abban a jövőben, amelyet 

megérdemel". / A nyugati média lazán kerülte a kormánykoalíció 

összetételének és ideológiai hátterének elemzését. A "neonáci" 

szó tabu. Kizárták a mainstream médiakommentárok szótárából. 

Nem jelenik meg a New York Times, a Washington Post vagy a The 

Independent oldalain. Az újságírók utasítást kaptak, hogy ne 

használják a "neonáci" kifejezést a Szvoboda és a Jobboldali 

Szektor megjelölésére. 
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A koalíciós kormány összetétele 

Nem egy átmeneti kormányról van szó, amelyben neonáci elemek 

integrálják a koalíció peremét, amelyet hivatalosan a Haza Párt 

vezet. / A kabinetbe nem csak a Szvoboda és a Jobboldali Szektor 

(nem is beszélve a megszűnt fasiszta UNA-UNSO egykori tagjairól) 

került be, a két fő neonáci szervezetet olyan kulcspozíciókkal 

bízták meg, amelyek de facto ellenőrzést biztosítanak számukra a 

fegyveres erők, a rendőrség, az igazságszolgáltatás és a 

nemzetbiztonság felett. 

Kép balra: John McCain találkozik a Szvoboda vezetőjével, Oleh 

Tyahnybokkal (középen) 

Míg Jazenjuk Haza Pártja a tárcák többségét ellenőrzi, és a 

Szvoboda neonáci vezetője, Oleh Tyahnybok nem kapott fontos 

kabinetpozíciót (nyilvánvalóan Victoria Nuland helyettes 

külügyminiszter kérésére), a Szvoboda és a Jobboldali Szektor 

tagjai kulcspozíciókat töltenek be a védelmi, a bűnüldözési, az 

oktatási és a gazdasági ügyek területén. / Andrij Parubijt (kép 

jobbra), az Ukrán Szociál-Nemzeti Neonáci Párt (később Szvoboda) 

társalapítóját a Nemzetbiztonsági és Nemzetvédelmi Bizottság 

(RNBOU) titkárává nevezték ki. (Рада національної безпеки і 

оборони України), amely kulcsfontosságú pozíció a tengerentúli 

védelmi minisztérium, a fegyveres erők, a bűnüldözés, a 

nemzetbiztonság és a hírszerzés felügyelete alá tartozik. Az RNBOU 

központi döntéshozó szerv. Bár formálisan az elnök vezeti, a 

titkárság 180 fős személyzettel - köztük védelmi, hírszerzési és 

nemzetbiztonsági szakértőkkel - irányítja. / Parubij a 2004-es 

narancsos forradalom egyik fő vezetője volt. Szervezetét a Nyugat 

finanszírozta. A nyugati média az EuroMaidan mozgalom 

"kommandánsaként" emlegeti. / Andrij Parubij Oleh Tyahnybok 

pártvezetővel együtt az ukrán náci Sztepan Bandera követője, aki a 

második világháború alatt együttműködött a zsidók és lengyelek 

tömeges meggyilkolásában. 

Neonáci felvonulás Stepan Bandera tiszteletére 

Dmytro Jarosh, a Jobboldali Szektor parlamenti delegációjának 

vezetője viszont Parubij helyettese lett az RNBOU titkárának. / 

Jarosch az Euromaidan "tiltakozó" mozgalom idején a barna inges 

neonáci félkatonai alakulat vezetője volt. A Régiók Pártja és a 

Kommunista Párt feloszlatására szólított fel. / A neonáci párt az 

igazságszolgáltatást is ellenőrzi. 
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a Szvoboda párti Oleh Makhnyickij kinevezése az ukrán főügyészi 

posztra. Milyen igazságszolgáltatás fog érvényesülni, ha egy 

ismert neonáci vezeti Ukrajna főügyészségét? / Kabinetpozíciót 

kaptak a neonáci szélsőséges szervezet, az Ukrán Nemzetgyűlés - 

Ukrán Nemzeti Önvédelem (UNA-UNSO) egykori tagjai is: 

/"Tetyana Csernovolt, akit a nyugati sajtóban keresztes hadjáratú 

oknyomozó újságíróként mutatnak be, anélkül, hogy utalnának 

korábbi részvételére az antiszemita UNA-UNSO-ban, a kormány 

korrupcióellenes bizottságának elnökévé nevezték ki. Dmytro 

Bulatovot, aki a rendőrség által elkövetett állítólagos 

emberrablásáról ismert, de UNA-UNSO kapcsolatokkal is 

rendelkezik, ifjúsági és sportminiszterré nevezték ki. / Jegor 

Szobolev, a Függetlenségi Majdan egyik polgári csoportjának 

vezetője, aki politikailag közel áll Jacsenyukhoz, a Lustrációs 

Bizottság elnökévé nevezték ki, amelynek feladata Janukovics 

elnök híveinek megtisztítása a kormányból és a közéletből. (Lásd 

Ukrajna átmeneti kormánya: Neo-Nazis in Control of Armed 

Forces, National Security, Economy, Justice and Education, Global 

Research, 2014. március 02. / A Lustration Committee feladata a 

neonáci boszorkányüldözés megszervezése az új neonáci rezsim 

minden ellenfele ellen. A lusztrációs kampány célpontjai a 

közszolgálatban, a regionális és önkormányzatokban, az 

oktatásban, a kutatásban stb. vezető beosztásban lévő személyek. 

/ A lustráció kifejezés a korábbi kormánnyal kapcsolatban álló 

személyek "tömeges kizárására" utal. Rasszista felhangja is van. 

Minden valószínűség szerint kommunisták, oroszok és a zsidó 

közösség tagjai ellen irányul. / Fontos elgondolkodni azon, hogy a 

demokratikus értékek mellett formálisan elkötelezett Nyugat nem 

csak egy választott elnök bukását segítette elő, hanem egy 

neonácik által integrált politikai rendszert vezetett be. / Ez egy 

olyan proxy-kormány, amely lehetővé teszi az USA, a NATO és az 

EU számára, hogy beavatkozzon Ukrajna belügyeibe, és lebontsa 

az Orosz Föderációval fenntartott kétoldalú kapcsolatokat. Meg 

kell azonban érteni, hogy végső soron nem a neonácik irányítanak. 

A kabinet összetétele nagyjából egybeesik Victoria Nuland 

amerikai külügyminiszter-helyettes "ajánlásaival", amelyeket az 

ukrajnai amerikai nagykövetnek adott, kiszivárgott 

telefonbeszélgetés tartalmaz. / Washington úgy döntött, hogy 

neonácikat juttat vezető pozíciókba. A "közvetett uralom 

rendszere" értelmében azonban döntő fontosságú katonai és 

külpolitikai kérdésekben - beleértve az orosz föderáció ellen 

https://www.globalresearch.ca/ukraine-transition-government-neo-nazis-in-control-of-armed-forces-national-security-economy-justice-and-education/5371539
https://www.globalresearch.ca/ukraine-transition-government-neo-nazis-in-control-of-armed-forces-national-security-economy-justice-and-education/5371539
https://www.globalresearch.ca/ukraine-transition-government-neo-nazis-in-control-of-armed-forces-national-security-economy-justice-and-education/5371539
https://www.globalresearch.ca/ukraine-transition-government-neo-nazis-in-control-of-armed-forces-national-security-economy-justice-and-education/5371539
https://www.theguardian.com/world/video/2014/feb/07/eu-us-diplomat-victoria-nuland-phonecall-leaked-video
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irányuló csapatok bevetését is - az Egyesült Államoktól kapják 

parancsaikat. 
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Külügyminisztérium, a Pentagon és a NATO. / A világ veszélyes 

válaszúthoz érkezett: A Nyugat által felállított proxy-kormány 

struktúrája és összetétele nem kedvez az orosz kormánnyal és 

katonasággal való párbeszédnek... 

https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi- 

government-in-ukraine/5371554 

Egyesült Nemzetek Szervezete - Találkozók és sajtóközlemények 

...A Közgyűlés 130 igen szavazattal, 2 nem ellenében (Ukrajna, 

Egyesült Államok) és 49 tartózkodás mellett elfogadta az I. számú 

határozattervezetet, amely a nácizmus, a neonácizmus és más 

olyan gyakorlatok dicsőítése ellen irányult, amelyek hozzájárulnak 

a rasszizmus, a faji megkülönböztetés, az idegengyűlölet és a 

kapcsolódó intolerancia jelenkori formáinak táplálásához. 

/ A Közgyűlés kifejezte mélységes aggodalmát a náci mozgalom, a 

neonácizmus és a Waffen SS szervezet egykori tagjainak dicsőítése 

miatt, többek között azzal, hogy emlékműveket és emlékműveket 

állítanak, nyilvános tüntetéseket tartanak a náci múlt, a náci 

mozgalom és a neonácizmus dicsőítése nevében, és az ilyen 

tagokat és azokat, akik a Hitler-ellenes koalíció ellen harcoltak, 

együttműködtek a náci mozgalommal, valamint háborús és 

emberiség elleni bűncselekményeket követtek el, "a nemzeti 

felszabadító mozgalmak résztvevőinek" nyilvánítják, vagy 

megpróbálják nyilvánítani. / Továbbá a Közgyűlés sürgette az 

államokat, hogy a faji megkülönböztetés minden formáját minden 

megfelelő eszközzel szüntessék meg, beleértve a jogalkotást is, és 

sürgette őket, hogy foglalkozzanak a rasszizmus, idegengyűlölet és 

az intolerancia más formái által, vagy a vallás vagy meggyőződés 

nevében elkövetett terrortámadások számának növekedése által 

jelentett új és új fenyegetésekkel. Felszólítaná az államokat annak 

biztosítására, hogy az oktatási rendszerek fejlesszék a szükséges 

tartalmat a történelem pontos bemutatásához, valamint a 

tolerancia és más nemzetközi emberi jogi elvek előmozdításához. 

Hasonlóképpen fenntartás nélkül elítélné a holokauszt tagadását 

vagy a holokauszt tagadására tett kísérletet, valamint a vallási 

intolerancia, az etnikai származás vagy vallási meggyőződés 

alapján történő felbujtás, zaklatás vagy erőszak bármely 

megnyilvánulását személyek vagy közösségek ellen. 

https://www.un.org/press/en/2021/ga12396.doc.htm 

És így az USA és Ukrajna egyedül áll a világon a 

https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.un.org/press/en/2021/ga12396.doc.htm
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nácizmus védelmében. Ki bízhat meg akkor 

bármelyik amerikai mainstream, vállalati 
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tulajdonában lévő "hírek" az ukrajnai 

eseményekről? Milyen további bizonyítékra van 

szükség ahhoz, hogy igazolja Putyin elnök 

"egzisztenciális szükségességét", hogy 

megtisztítsa határait az amerikaiak által 

kiképzett, finanszírozott és felfegyverzett 

neonácik nagy tömegétől? 

"Hírek" kórházakat és iskolákat támadó oroszokról szóló jelentések 

20. Tisztában van Ön, elnök úr azzal, hogy az USA által kiképzett és finanszírozott 

neonáci brigádok, mint a Jobboldali Szektor és az Azov zászlóalj kórházakat és 

iskolákat használtak emberi pajzsként18 ? 

 

És hogy, hogy ezt a kettős cél érdekében tették, hogy 1) ártatlanok mögé 
bújjanak, és 2) az orosz támadásokat az ő helyszíneik ellen további 
dezinformációként használják (túl a saját bizonyított dezinformációjukon a 
befolyással való üzérkedés, adócsalás és a korrupció más formáinak19 terhelő 
bizonyítékának forrásával kapcsolatban, amint azt a fiuk, Hunter Biden 
notebook számítógépén talált e-mailek bizonyítják) Oroszország ellen? 

 

A neonáci Azov zászlóalj elhagyott lőszerraktárát találták 
meg a DPR egészségügyi komplexumában 2022. április 17., 
április 17. 

 

"A lőszerraktár [az alagsorban] a jaltai egészségügyi komplexum 
alatt található. Rengeteg lőszeres doboz van ott. Itt vigyázni kell, 
hova lépsz. A terület nagy, és sajnos lehetetlen mindent 
ellenőrizni, nehogy 'meglepetések' érjenek" - mondta a tudósító. 

 

https://sputniknews.com/20220417/abandoned-ammunition- 
depot-of-neo-nazi-azov-zászlóalj-talált-az-egészségügy-
komplexumban-in-dpr- 1094826896.html 

 
 
 

 

18 https://thegrayzone.com/2022/03/18/bombing-mariupol-theater-ukrainian-azov-nato-intervention 
19 https://nypost.com/2022/04/10/jim-jordan-hunter-biden-texts-ties-in-the-entire-family 
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-benefited-from-joe-bidens-connections-his-whole-career 
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-biden-used-dad-joes-pull-to-get-friends-federal-jobs 
https://nypost.com/2022/04/06/heres-a-dozen-times-joe-biden-played-a-role-in-hunters-deals 
https://nypost.com/2022/04/08/hunter-biden-should-be-charged-under-dojs-trump-standards 

https://theintercept.com/2022/02/24/ukraine-facebook-azov-battalion-russia/
https://thegrayzone.com/2020/07/20/ukrainian-think-tank-neo-nazi-racist-violence/
https://www.theguardian.com/world/2014/sep/10/azov-far-right-fighters-ukraine-neo-nazis
https://tass.com/world/1435147
https://sputniknews.com/20220417/abandoned-ammunition-depot-of-neo-nazi-azov-battalion-found-in-health-complex-in-dpr-1094826896.html
https://sputniknews.com/20220417/abandoned-ammunition-depot-of-neo-nazi-azov-battalion-found-in-health-complex-in-dpr-1094826896.html
https://sputniknews.com/20220417/abandoned-ammunition-depot-of-neo-nazi-azov-battalion-found-in-health-complex-in-dpr-1094826896.html
https://sputniknews.com/20220417/abandoned-ammunition-depot-of-neo-nazi-azov-battalion-found-in-health-complex-in-dpr-1094826896.html
https://sputniknews.com/20220417/abandoned-ammunition-depot-of-neo-nazi-azov-battalion-found-in-health-complex-in-dpr-1094826896.html
https://thegrayzone.com/2022/03/18/bombing-mariupol-theater-ukrainian-azov-nato-intervention/
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-benefited-from-joe-bidens-connections-his-whole-career/
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-benefited-from-joe-bidens-connections-his-whole-career/
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-biden-used-dad-joes-pull-to-get-friends-federal-jobs/
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-biden-used-dad-joes-pull-to-get-friends-federal-jobs/
https://nypost.com/2022/04/06/heres-a-dozen-times-joe-biden-played-a-role-in-hunters-deals
https://nypost.com/2022/04/06/heres-a-dozen-times-joe-biden-played-a-role-in-hunters-deals
https://nypost.com/2022/04/08/hunter-biden-should-be-charged-under-dojs-trump-standards
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https://nypost.com/2022/04/09/hunter-biden-frequently-covered-family-expenses-texts-reveal 
https://sputniknews.com/20220414/witness-from-mariupol-azov-neo-nazis-took-civilians-hostage--used- 
them-as-human-shields---video-1094751884.html 

https://nypost.com/2022/04/09/hunter-biden-frequently-covered-family-expenses-texts-reveal
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-biden-frequently-covered-family-expenses-texts-reveal
https://sputniknews.com/20220414/witness-from-mariupol-azov-neo-nazis-took-civilians-hostage--used-them-as-human-shields---video-1094751884.html
https://sputniknews.com/20220414/witness-from-mariupol-azov-neo-nazis-took-civilians-hostage--used-them-as-human-shields---video-1094751884.html
https://sputniknews.com/20220414/witness-from-mariupol-azov-neo-nazis-took-civilians-hostage--used-them-as-human-shields---video-1094751884.html
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Az orosz hadsereg számára sokkal biztonságosabb lett volna egyszerűen lebombázni azt 

az egészségügyi központot, de ehelyett saját katonáik elvesztését kockáztatták volna a 

lőszerraktár kiürítése érdekében. Csali? Mindenesetre az ukrán hadsereg használta az 

egészségügyi központot emberi pajzsként, nem az oroszok. 

Pszichológiai szempontból teljesen lenyűgöző látni, hogy Ukrajna náci főnökét, 

Zelenszkijt hogyan emelték a világ bábkirályává, ahogy most az EU-t szidja, amiért nem 

sikerült elérnie az Ő akaratának való abszolút alárendeltséget. 

Az ukrán Zelenszkij az USA-t dicséri, az EU-t szidja - Az USA az 

élen jár az Oroszország elleni gazdasági megtorlásokban, míg az 

EU lemaradt - mondta az ukrán vezető, 2022. május 8.-án. 

z Egyesült Államok vezeti az Oroszország elleni globális 

szankciókat, míg az uniós országok néha nem mutatnak egységet 

az ügyben - mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. 

"Eddig úgy gondolom, hogy az Amerikai Egyesült Államok a 

szankciós politika gyorsítója, és szerintem többet tesz, mint 

bármely más ország" - mondta Zelensky szombaton a Fox 

Newsnak. 

"Ennek így kell lennie, mert jelenleg ők a legerősebb ország. 

Ugyanezt a támogatást látom a szankciók tekintetében az Egyesült 

Királyság részéről is." 

Az elnök szerint az EU-nak "egységes álláspontot" kell kialakítania 

az ügyben. "Bizonyos szankciókkal kapcsolatban nem 

rendelkeznek vele" - jegyezte meg. 

https://www.rt.com/russia/555145-zelensky-us-sanctions- 

gyorsító 

És hogyan reagál az EU a Zelenszkij által megfogalmazott, mégoly burkolt kritikákra is? 

Az EU eladósodna Ukrajna miatt - Politico - Brüsszel állítólag 15 

milliárd eurós kötvénykibocsátást fontolgat az ukrán 

kormányműveletek finanszírozására, 2022. május 9. 

https://www.rt.com/news/555214-eu-debt-ukraine-financing 

A Politico egyébként nem orosz, hanem a virginiai Arlington megyében jelenik meg. 

Van azonban egy apró hiba. Európa már így is bőven el van adósodva. 

Egy gyors ellenőrzés a https://worlddebtclocks.com oldalon azt mutatja, hogy 

Németországnak csak négybillió dollárnyi adóssága van, Franciaországnak pedig csak 

valamivel több mint két és félbillió dollárnyi. Belgium persze röhöghet, mert ők csak 543 

milliárd dollárral vannak eladósodva. De mindez elhalványul az USA nagy adósságai 

https://www.rt.com/russia/555145-zelensky-us-sanctions-accelerator
https://www.rt.com/russia/555145-zelensky-us-sanctions-accelerator
https://www.rt.com/russia/555145-zelensky-us-sanctions-accelerator
https://www.rt.com/news/555214-eu-debt-ukraine-financing
https://worlddebtclocks.com/
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előtt, amely most még mindig egyre jobban eladósodik, mintegy 30 billió dollárral. 
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adósság a https://usdebtclock.org szerint, amely a fent említett 

https://worlddebtclocks.com oldalon szereplő teljes nemzeti hiány kétszeresét 

regisztrálja. 

Tekintettel e nemzetek hatalmas adósságaira, aligha meglepő, hogy Oroszország 

kifosztását tervezik, és közösen dolgoznak azon, hogy minden orosz állampolgártól 

ellopjanak minden fillért, amit csak tudnak. Milyen jellemző a nyugati gyarmatosító 

nemzetekre. A probléma az: Oroszország nem valami elmaradott harmadik világbeli 

ország, hanem a világ legnagyobb nukleáris fegyverkészletével rendelkezik, Putyin elnök 

pedig egy elszánt egyéniség, és őszintén szólva nem vagyok benne biztos, hogy pókerezni 

szeretnék vele. 

De amit az amerikaiak nem tudnak, az nem árthat nekik, igaz? 

Nos, talán ezúttal sokkal, de sokkal rosszabb lesz, mint amit el tudnak képzelni. 

Az armageddon utáni filmeket nézni a tévében egy dolog. A családját kitenni ilyen 

a horror a való életben, reklámok nélkül és vég nélkül, az valami egészen más. 

Ha az amerikaiak szerint a COVID-19 ijesztő volt, akkor fogalmuk sincs arról, hogy a 

harmadik világháború esetén milyen más és hány sokkal rosszabb kórokozó szabadulhat ki. 

Ha minden el van intézve, akkor az egyszerű amerikaiak és a világ más részein élő 

emberek aggodalmai semmit sem jelentenek. 

Zelenszkij beszélt, és az USA és az EU követni fogja. "Sieg Heil! Führer Zelensky!" 

https://usdebtclock.org/
https://worlddebtclocks.com/
https://worlddebtclocks.com/
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Az ukrajnai háborúval kapcsolatos kormányzati diktátumokat 

megkérdőjelező külföldi és hazai hírforrások híreinek cenzúrázása 

A "dezinformációs irányító testület" és Orwell Igazságügyi Minisztériuma 
 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10786715/Paul-tears-Mayorkas-new- 

Dezinformációs-tábla-vendégbeszéd.html 

Jól mondta Rand Paul szenátor. 

Ahhoz, hogy az USA-ról olvashassunk valamit, az USA-n kívülre kell néznünk. Ez szomorú 

helyzet. A fenti cikk folytatódik: 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10786715/Paul-tears-Mayorkas-new-Disinformation-Board-want-speech.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10786715/Paul-tears-Mayorkas-new-Disinformation-Board-want-speech.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10786715/Paul-tears-Mayorkas-new-Disinformation-Board-want-speech.html
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"Milliószor mondtam már, hogy a szövetmaszkok nem működnek. 

A YouTube levesz engem. Ők egy magáncég, én megtehetem, 

hogy vitatkozzak vele. És veled mi a helyzet? Te megnézed ezt? 

Gyakran mondom, hogy a természetes immunitás a fertőzés 

átvészelésével egyenlő vagy jobb, mint a vakcina. Ezt le akarod 

venni?" - tette fel a kérdést. 

"Olyan információkat fogsz közzétenni, amelyek szerint én 

dezinformációt terjesztek? kérdezte Paul. 

Mayorkas nem volt hajlandó egyenes választ adni, azt állítva, hogy 

a testület nem "közegészségügyi szakértőkből" áll. 

"Tehát a közegészségügy nem lesz része a dezinformációs irányító 

testületnek? Nincs COVID dezinformáció? Igen, vagy nem?' Paul 

nyomást gyakorolt. 

A DHS vezetője azzal vádolta Pault, hogy homályos hipotéziseket 

adott neki, és azt mondta, hogy olyan információkkal kívánnak 

foglalkozni, amelyek nemzetbiztonsági fenyegetést jelentenek az 

Egyesült Államokra nézve. 

Paul nem értett egyet azzal az elképzeléssel, hogy az 

amerikaiaknak szükségük van arra, hogy a kormány közbeszóljon, 

és megmondja nekik, hogy mit higgyenek vagy ne higgyenek. 

"Én jobban tisztelem az amerikai népet, mint te" - mondta Paul. 

"Szerintem az amerikai nép ki tudja találni az igazságot. 

A szenátor hozzátette: "És ha úgy gondolja, hogy az amerikai 

népnek el kell mondani, hogy nincs fentanil az oltásban, 

nyugodtan mondja el. De a helyzet az, hogy ha azt akarja 

mondani, hogy ön az információ és a dezinformáció döntőbírája, 

akkor szerintem fogalma sincs róla. És nincs meg a történelem 

perspektívája sem, tudván, hogy a dezinformáció, a dezinformáció 

legnagyobb szülőatyja történelmünkben valószínűleg az amerikai 

kormány volt. 

Biden új "dezinformációs cárja" "profitorientált 

dezinformációként" utasította el a kritikai fajelmélettel 

kapcsolatos aggodalmakat az iskolákban - annak ellenére, hogy a 

szülők országszerte aggódnak a filozófia tanítása miatt gyermekeik 

osztálytermeiben. 

Nina Jankowiczot, a Kelet-Európában dolgozó dezinformációs 

szakértőt április 27-én vették fel egy belbiztonsági minisztériumi 

munkacsoport vezetésére, amelynek célja, hogy segítse a 
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különböző ügynökségeket a migrációtól kezdve az orosz és iráni 

összeesküvésekig terjedő témákban a dezinformáció kezelésében. 

Kinevezése azonban feldühítette a republikánusokat. 
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A Republikánus Nemzeti Bizottság az általa vezetett bizottságot 

"Igazságügyi Minisztériumnak" nevezte el, George Orwell "1984" 

című regényére utalva, és attól tart, hogy a csoport 

dezinformációnak fog minősíteni "minden olyan beszédet, amely 

nem tetszik nekünk". ... / 

Jankowicz a 2016-os elnökválasztás előtt online azt is állította, 

hogy Donald Trump elnöksége "felbátorítaná az ISIS-t". 

A valóságban az Iszlám Állam a Trump-kormányzat alatt omlott 

össze, amely a sikeres műveletet is végrehajtotta Abu Bakr al-

Bagdadi vezetőjének megölésére. 

Februárban azt mondta továbbá, hogy Oroszország ukrajnai 

inváziója "sokkal rosszabb lett volna az előző elnök alatt". 

Egy 2020. augusztusi tweetjében pedig Jankowicz láthatóan 

feldobta a korábbi brit kémet, Chris Steele-t, amikor a 

dezinformációról beszélt. 

Akkoriban azt írta, hogy meghallgatott egy podcastot, amelyben 

Steele szerepelt, és azt mondta, hogy "nagyszerű történelmi 

kontextust ad a dezinformáció fejlődéséről". 

"Érdemes meghallgatni" - tweetelte. 

De Steele hírhedt dossziéját, amely arról szólt, hogy Trump 

állítólag összejátszott Oroszországgal a 2016-os elnökválasztás 

előtt, azóta hiteltelenné tették, és állítólagos fő forrását, Igor 

Dancsenkót öt rendbeli "hamis állítások megtételével az FBI-nak" 

vádolják. 

Jankowicz még nem kért bocsánatot egyik tweetért sem... 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10786715/Paul-tears- 

Mayorkas-Új-Diszinformációs Testület-Új beszéd.html 
 

Ez a cenzúra nem újdonság, ahogy azt az alt-news írók és amerikai 

professzorok jól tudják. 

Az RT Amerikán megjelenő amerikai újságírók és professzorok 

feketelistára kerülnek, Pam Martens és Russ Martens: 2016. 

december 2. 

Néhány független újságíró és egyetemi tanár az Egyesült 

Államokban, akik az RT televízióban megjelentek, hogy kritizálják a 

Wall Street vagy Washington elszabadult korrupcióját, két 

újonnan létrehozott feketelistára kerültek. Az RT egy orosz 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10786715/Paul-tears-Mayorkas-new-Disinformation-Board-want-speech.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10786715/Paul-tears-Mayorkas-new-Disinformation-Board-want-speech.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10786715/Paul-tears-Mayorkas-new-Disinformation-Board-want-speech.html
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államilag finanszírozott hírcsatorna, amelyet korábban Russia 

Today néven ismertek. Angol nyelvű RT America egysége 

Washingtonból sugároz. 
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A PropOrNot nevű árnyékcsoport, amely nem hozta 
nyilvánosságra sem a finanszírozóit, sem a megbízóit, feketelistát 

állított össze 200 független médiaoldalról, amelyeket Oroszország 

eszközeinek nevez. A listán szerepelnek a legnépszerűbb és 

legolvasottabb alternatív médiumok, mint a Naked Capitalism, a 

Truthout és a Truthdig, amelyek rendszeresen közölnek cikkeket 

Amerika legavatottabb és leginformáltabb hangjaitól. Egy másik 

népszerű oldal, a CounterPunch eredetileg is szerepelt a listán, de 

a PropOrNot által "konstruktívnak nevezett beszélgetés" nyomán 

mostanra már lekerült róla. Craig Timberg, a Washington Post 

riportere éles kritikát kapott, amiért egy hálaadásnapi cikkében 

felerősítette a McCarthy-féle feketelistát. 
 

Hasonlóan nyugtalanító, hogy 200 egyetemi és főiskolai 

professzor került fel a Turning Point USA által működtetett új 

professzor-megfigyelési listára, amelyet a 23 éves Charlie Kirk által 

vezetett jobboldali nonprofit szervezet működtet, aki idén a 

Republikánus Nemzeti Kongresszuson is felszólalt. Kirk jóval több 

mint 1 millió dollárt gyűjtött konzervatívoktól, hogy a "szabad 

piacok/kis kormány" mantrát terjessze a középiskolákban és az 

egyetemeken (nem törődve azzal, hogy a Wall Street "szabad 

piacai" ma ugyanolyan korruptak, mint a 2008-as pénzügyi 

összeomlás előtt).... 
 

https://wallstreetonparade.com/2016/12/u-s-journalists-and- 
professzorok-jelennek-az-rt-amerikában-felkerülnek a 
feketelistára/ 

 

21. Amikor Ön, elnök úr, felesküdött az Egyesült Államok elnökévé, tett-e esküt 

arra, hogy fenntartja az amerikai alkotmányt? 

 
 

22. Hallott Ön, elnök úr valaha is az első alkotmánymódosítási jogokról? 
 
 

23.  Ön, elnök úr, tisztában van azzal, hogy az Egyesült Államok kormánya a cenzúra 

mechanizmusainak hatalmas labirintusával rendelkezik, amelynek célja, hogy 

elnyomja az amerikai kormány "információival" (dicta, más néven propaganda) 

szemben alternatív véleményeket, megsértve ezzel az 1st kiegészítés szerinti 

jogokat? 
 

Amerikai (és brit) hírcenzúra és az azt tiltó törvények 

A drónkirály Obama 11 millió dolláros villában élvezi az életét, 

http://www.propornot.com/p/the-list.html
http://www.propornot.com/p/the-list.html
http://www.propornot.com/p/the-list.html
http://www.rollingstone.com/politics/features/washington-post-blacklist-story-is-shameful-disgusting-w452543
http://www.rollingstone.com/politics/features/washington-post-blacklist-story-is-shameful-disgusting-w452543
http://www.professorwatchlist.org/index.php/watch-list-directory/search-by-name
https://www.youtube.com/watch?v=LBA4jdU7C_s
https://wallstreetonparade.com/2016/12/u-s-journalists-and-professors-appearing-on-rt-america-get-blacklisted/
https://wallstreetonparade.com/2016/12/u-s-journalists-and-professors-appearing-on-rt-america-get-blacklisted/
https://wallstreetonparade.com/2016/12/u-s-journalists-and-professors-appearing-on-rt-america-get-blacklisted/
https://wallstreetonparade.com/2016/12/u-s-journalists-and-professors-appearing-on-rt-america-get-blacklisted/
https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship?s=w
https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship?s=w
https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship?s=w
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miközben a drónok feljelentője, Daniel Hale börtönbe kerül a 

háborús bűnök leleplezéséért - Jeremy Kuzmarov - április 9, 2021 
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https://covertactionmagazine.com/2021/04/09/drone-king- 

obama-élvezi az életet a 11 milliós villában, miközben a drónos 

informátor-daniel-hale- börtönbe megy a háborús bűnök 

leleplezéséért... 

Frissítve 2022. március 6. - Az RT America leáll az orosz állami 

médiatilalmak tiltása közepette, írta Rebecca Alter 

Az európai, ausztráliai és kanadai technológiai cégek és távközlési 

szolgáltatók blokkolják az orosz államilag ellenőrzött médiumokat 

a Putyin-rezsim ukrajnai inváziója miatt. Február 27-én Ursula von 

der Leyen, az Európai Unió elnöke tweetelt, hogy "az állami 

tulajdonban lévő Russia Today és a Szputnyik, valamint 

leányvállalataik többé nem terjeszthetnek hazugságokat Putyin 

háborújának igazolására", és bejelentette, hogy betiltja ezeket a 

kiadványokat. Több technológiai platform eleget tett az EU 

médiatilalmának, és deplatformálta, démonizálta vagy letiltotta az 

RT-t és a Szputnyikot a szolgáltatásaikról. Csütörtökön, március 3-

án a CNN Business arról számolt be, hogy az RT America - a 

az orosz tulajdonú hírcsatorna amerikai kábeles ága - gyakorlatilag 

leáll. A produkciós cég vezérigazgatója, Misha Solodovnikov egy 

feljegyzésben közölte a munkatársakkal, hogy az RT America 

"előre nem látható üzemzavaros események miatt" leállítja a New 

York-i, Los Angeles-i, miami és washingtoni helyszíneken folyó 

termelést. Az RT America elbocsátja amerikai munkatársait, és 

Szolodovnyikov kijelentette, hogy "várhatóan ez az elbocsátás 

végleges lesz". 

https://www.vulture.com/2022/03/youtube-tiktok-meta-block- 

orosz tulajdonú-rt.html 

A YouTube világszerte blokkolja az orosz államilag finanszírozott 

médiumokat, köztük az RT-t és a Szputnyikot, 12/03/2022 

A YouTube pénteken közölte, hogy világszerte azonnal blokkolja 

az orosz államilag finanszírozott médiával kapcsolatos 

csatornákhoz való hozzáférést, hivatkozva az olyan tartalmak 

tiltására, amelyek tagadják, bagatellizálják vagy bagatellizálják a 

jól dokumentált erőszakos eseményeket. 

https://www.france24.com/en/europe/20220312-youtube- 

blokkolja az orosz állam által finanszírozott médiát, beleértve 

az rt-t és a szputnyikot is, a világ minden táján 

Feltételezzük, hogy a YouTube blokkolja a vietnami, afgán és iraki háborúkra való 

hivatkozásokat is, nem is beszélve a palesztin, szomáliai háborúkról és így tovább, mert 

https://covertactionmagazine.com/2021/04/09/drone-king-obama-enjoys-life-in-11-million-mansion-while-drone-whistleblower-daniel-hale-goes-to-jail-for-exposing-war-crimes
https://covertactionmagazine.com/2021/04/09/drone-king-obama-enjoys-life-in-11-million-mansion-while-drone-whistleblower-daniel-hale-goes-to-jail-for-exposing-war-crimes
https://covertactionmagazine.com/2021/04/09/drone-king-obama-enjoys-life-in-11-million-mansion-while-drone-whistleblower-daniel-hale-goes-to-jail-for-exposing-war-crimes
https://covertactionmagazine.com/2021/04/09/drone-king-obama-enjoys-life-in-11-million-mansion-while-drone-whistleblower-daniel-hale-goes-to-jail-for-exposing-war-crimes
https://covertactionmagazine.com/2021/04/09/drone-king-obama-enjoys-life-in-11-million-mansion-while-drone-whistleblower-daniel-hale-goes-to-jail-for-exposing-war-crimes
https://covertactionmagazine.com/2021/04/09/drone-king-obama-enjoys-life-in-11-million-mansion-while-drone-whistleblower-daniel-hale-goes-to-jail-for-exposing-war-crimes
https://nymag.com/intelligencer/2022/03/putin-nuclear-russia-ukraine-war.html
https://twitter.com/vonderleyen/status/1497973706831929348?s=21
https://twitter.com/vonderleyen/status/1497973706831929348?s=21
https://www.vulture.com/2022/03/youtube-tiktok-meta-block-russia-owned-rt.html
https://www.vulture.com/2022/03/youtube-tiktok-meta-block-russia-owned-rt.html
https://www.vulture.com/2022/03/youtube-tiktok-meta-block-russia-owned-rt.html
https://www.france24.com/en/europe/20220312-youtube-blocks-russian-state-funded-media-including-rt-and-sputnik-around-the-world
https://www.france24.com/en/europe/20220312-youtube-blocks-russian-state-funded-media-including-rt-and-sputnik-around-the-world
https://www.france24.com/en/europe/20220312-youtube-blocks-russian-state-funded-media-including-rt-and-sputnik-around-the-world
https://www.france24.com/en/europe/20220312-youtube-blocks-russian-state-funded-media-including-rt-and-sputnik-around-the-world
https://www.france24.com/en/europe/20220312-youtube-blocks-russian-state-funded-media-including-rt-and-sputnik-around-the-world
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az euro-amerikai hírek bizonyára bagatellizálják az e pusztító háborúk mögött álló bűnös 

szándékot és profitorientált indítékokat is. N'est -ce pas? (Nem így van?) 
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A CIA férgek konzervdobozának kinyitása - Edward Curtin, Global 

Research, 2021. február 28., edwardcurtin.com 2021. február 15. 

 

"A CIA és a média ugyanannak a bűnös összeesküvésnek a része" - 

írta Douglas Valentine A CIA mint szervezett bűnözés című fontos 

könyvében. Ez igaz. A vállalati mainstream média a 

nemzetbiztonsági állam folyamatos, az amerikai népet célzó 

pszichológiai műveleteinek gyorsírói, ahogyan a nemzetközi 

közönség számára is ugyanezt tették. / Régóta ki vagyunk téve 

ennek az "információs hadviselésnek", amelynek célja az amerikai 

nép szívének és elméjének megnyerése, és saját bűnrészességük 

áldozatává békítése, ahogyan ezt már régen a CIA gyakorolta 

Vietnamban, és ahogyan a New York Times, a CBS stb. gyakorolta 

az amerikai népen akkor és az évek során, amikor az amerikai 

hadviselő állam végtelen háborúkat, puccsokat, hamis zászlós 

műveleteket és merényleteket hajtott végre otthon és külföldön. / 

Másképpen fogalmazva: minden gyakorlati szempontból, amikor 

olyan ügyekről van szó, amelyek fontos kül- és belpolitikai 

kérdéseket érintenek, a CIA-t és a vállalati mainstream médiát 

nem lehet megkülönböztetni. 

/ Azok számára, akik olvasnak és tanulmányozzák a történelmet, 

már régóta ismert, hogy a CIA az ügynökeiket a világ minden 

ügynökségénél elhelyezte. 

U.S. kormány, amint azt Fletcher Prouty A titkos csapat, A CIA és 

szövetségesei az Egyesült Államok és a világ irányításában című 

könyvében kifejtette; hogy Cord Myer és Frank Wisner CIA-tisztek 

titkos programokat működtettek, hogy a szellemi szabadság 

néhány leghangosabb képviselőjét az értelmiségiek, újságírók és 

írók közül rávegyék, hogy a szabadságjogok és a cenzúra mellett 

tegyék le a voksukat, amint azt többek között Frances Stonor 

Saunders A kulturális hidegháború című könyvében és Joel 

Whitney a Finks című könyvében kifejtette; hogy Cord Myer 

különösen a "kompatibilis baloldalnak való udvarlásra" 

összpontosított, és sikerrel is járt, mivel a jobboldaliak már az 

ügynökség zsebében voltak. / Mindez dokumentált és nem 

vitatott. Csak azok számára sokkoló, akik nem végzik el a házi 

feladatukat, és nem látják a mai történéseket széles történelmi 

kontextuson kívül. / Az alternatív média és az interneten 

megjelenő ellenvélemények széles skálájának megjelenésével a 

hatalom fenyegetve érezte magát, és védekezésbe vonult. Ezért 

nem meglepő, hogy ugyanazok az elit vállalati médiumok most a 

fokozott cenzúra és a szólásszabadság megtagadása mellett 

https://www.claritypress.com/product/the-cia-as-organized-crime/
https://www.claritypress.com/product/the-cia-as-organized-crime/
https://www.claritypress.com/product/the-cia-as-organized-crime/
https://ratical.org/ratville/JFK/CIA%2BMedia-50Facts.html
https://ratical.org/ratville/JFK/CIA%2BMedia-50Facts.html
https://ratical.org/ratville/JFK/CIA%2BMedia-50Facts.html
https://ratical.org/ratville/JFK/CIA%2BMedia-50Facts.html
https://ratical.org/ratville/JFK/CIA%2BMedia-50Facts.html
https://ratical.org/ratville/JFK/CIA%2BMedia-50Facts.html
https://ratical.org/ratville/JFK/USO/index.html#TOC
https://ratical.org/ratville/JFK/ST/ST.html
https://ratical.org/ratville/JFK/ST/ST.html
https://ratical.org/ratville/JFK/ST/ST.html
https://ratical.org/ratville/JFK/ST/ST.html
https://ratical.org/ratville/JFK/ST/ST.html
https://1lib.us/book/5227991/8772c0?regionChanged&redirect=165269362
https://ratical.org/ratville/CAH/CIAcultCW.html
https://1lib.us/book/5227991/8772c0?regionChanged&redirect=165269362
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szállnak síkra azokkal szemben, akiket veszélyesnek tartanak, 

legyen szó háborúkról, manipulált választásokról, külföldi 

puccsokról, COVID-19-ről, védőoltásokról vagy magukról a vállalati 

média hazugságairól. Miután már betiltották a kritikusokat 
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a lapjaikra való írástól és a képernyőjükön való beszédtől, ezek a 

médiaóriások a másként gondolkodó hangok elhallgattatását 

akarják teljessé tenni. / Éppen a minap a The New York Times ezt a 

főcímet közölte: / Robert Kennedy Jr. ki van tiltva az Instagramról 

hamis vírus állítások miatt. Figyeljük meg az "állítólagos" szó 

hiányát a "hamis vírus állítások" előtt. Ez a címben szereplő 

bűnösség. Tökéletes propaganda, ami tudósításnak adja ki magát, 

hiszen Kennedyt, egy briliáns és tiszteletre méltó embert vádol 

hamis és ostoba dolgokkal, ezzel igazolva az Instagram kitiltását, és 

ez ösztönzi Kennedy úr további cenzúrázására az Instagramot 

birtokló Facebookot. / Ennek a tiltásnak hamarosan meg kell 

történnie, ahogy azt a Times riportere, Jennifer Jett reméli, mivel 

vádaskodva írja, hogy RFK, Jr. "sok ugyanilyen alaptalan állítást tesz 

több mint 300 ezer követőjének" a Facebookon. Jett gondoskodott 

arról, hogy riportja eljusson az msn.com-hoz és a Boston Globe-hoz 

is. / Ez csak egy példa a folyamatban lévő cenzúrára, amelyből még 

sok-sok fog következni. Amit korábban a mulasztás leple alatt 

tettek, azt most nyíltan és szemtelenül teszik, és ezt azok éltetik, 

akik rosszhiszeműen azt állítják, hogy az első alkotmánymódosítás 

és a szabad vita fontosságának védelmezői a demokráciában. 

Gyorsan egy irreális totalitárius társadalmi rendbe csúszunk. / Ami 

elvezet engem Glenn Greenwald és Matt Taibbi közelmúltbeli 

munkájához, akik mindketten határozottan és jogosan elítélték ezt 

a cenzúrát. Ahogy én értem az érveiket, ezek a következőképpen 

hangzanak. / Először is, a vállalati média mára felosztotta a 

területet, és csak a saját közönségükhöz beszélnek 

visszhangkamrákban: liberális a liberálisoknak (értsd: az "állítólag" 

liberális Demokrata Párt), mint például a New York Times, NBC stb., 

     

 éskonzervatív a 

konzervatívoknak(értsd:az"állítólag"konzervatív Donald Trump), 

mint például a Fox News, Breitbart stb. / Elhagyták a régi iskola 

újságírását, amely a hiányosságai ellenére objektivitást és az eltérő 

tények és nézőpontok közlését jelentette, de korlátok között. A 

hírek digitalizálódása óta új üzleti modelljeik ezekre a különálló 

közönségekre irányulnak, mivel ezek rendkívül jövedelmező 

választási lehetőségek. Üzletvezérelt, amióta az elektronikus média 

felváltotta a papírt, mivel a reklámbevételek eltolódtak, és az 

emberek képessége, hogy bonyolult kérdésekre koncentráljanak, 

drasztikusan csökkent. A régi iskola újságírása ennek 

következtében szenved, és ezért az olyan írók, mint Greenwald, 

Taibbi és Chris Hedges (aki interjút készített Taibbival és egyetért 

https://www.nytimes.com/2021/02/11/us/robert-f-kennedy-jr-instagram-covid-vaccine.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2021/02/11/us/robert-f-kennedy-jr-instagram-covid-vaccine.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2021/02/11/us/robert-f-kennedy-jr-instagram-covid-vaccine.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2021/02/11/us/robert-f-kennedy-jr-instagram-covid-vaccine.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2021/02/11/us/robert-f-kennedy-jr-instagram-covid-vaccine.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2021/02/11/us/robert-f-kennedy-jr-instagram-covid-vaccine.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://ratical.org/PandemicParallaxView/FalsePromiseOfBiosecurity.html#CoMR
https://ratical.org/PandemicParallaxView/FalsePromiseOfBiosecurity.html#CoMR
https://greenwald.substack.com/
https://taibbi.substack.com/archive?sort=new
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vele: az első rész itt) az internetre vitték munkájukat, hogy 

elkerüljék az ilyen korlátozó kategóriákat és az ezzel járó cenzúrát. 

/ Másodszor, a cenzúrára való nagy felhívás nem olyasmi, amit a 

Szilícium-völgyi cégek 

https://www.youtube.com/watch?v=8_vla4l-AX8
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akarják, mert azt akarják, hogy minél többen használják a 

médiájukat, mivel ez több pénzt jelent számukra, de a 

hagyományos, régi vágású média, például a The New York Times 

nyomást gyakorol rájuk, akik most "csetlő-botló és cenzorokat", 

hataloméhes bunkókat alkalmaznak, hogy kiszagolják az 

ellenvéleményt, akiknek azt ajánlják, hogy tiltsák be őket. 

Greenwald szerint: / Részben a hatalomért teszik ezt: hogy rajtuk 

kívül senki más ne tudja ellenőrizni az információáramlást. / 

Részben ideológiai okokból és önhittségből teszik ezt: abból a 

meggyőződésből, hogy világnézetük annyira vitathatatlanul 

helyes, hogy minden ellenvélemény eleve veszélyes 

"dezinformáció". / Így a régi iskola nyomtatott és televíziós 

médiája nem egy oldalon áll a Facebookkal, Twitterrel stb. hanem 

ellentétes napirenddel rendelkezik. / Röviden, ezek az eltolódások 

és a cenzúra a pénzről és a hatalomról szólnak a média világában, 

mivel az üzletágat a digitális forradalom átalakította. / Szerintem 

ez egy féligazság, amely egy nagyobb problémát takar. A cenzúrát 

nem a Times, a CNN vagy bármelyik médium hataloméhes 

riporterei irányítják. Mindezek a médiumok és alkalmazottaik csak 

a hagyma külső rétegei, az eszközök, amelyekkel az üzeneteket 

továbbítják és az embereket irányítják. / Ezek a vállalatok és 

alkalmazottaik azt teszik, amit mondanak nekik, akár kifejezetten, 

akár hallgatólagosan, mert tudják, hogy ez az anyagi érdekükben 

áll. Ha nem játsszák a szerepüket ebben a csavaros és bonyolult 

propagandajátékban, akkor szenvedni fognak. Ki lesznek iktatva, 

akárcsak azok a bosszantó egyének, akik a hagymát a magjáig 

merik hámozni. Mert minden egyes médiavállalat egy nagy, 

összekapcsolt hírszerző apparátus - egy rendszer, egy komplexum 

- egy része, amelynek célja a hatalom, a gazdagság és az uralom a 

kevesek számára a sokak kárára. A CIA és a média mint 

ugyanannak a bűnös összeesküvésnek a részei. / Azzal érvelni, 

hogy a Szilícium-völgyi cégek nem akarnak cenzúrázni, de az 

örökölt vállalati média nyomást gyakorol rájuk, nincs értelme. 

Ezek a vállalatok mélyen kapcsolódnak az amerikai hírszerző 

ügynökségekhez, ahogyan a NYTimes, a CNN, az NBC stb. is. Ők is 

részei annak, amit egykor Mockingbird hadműveletnek neveztek, 

a CIA programjának, amelynek célja a média ellenőrzése, 

felhasználása és beszivárgása volt. Csak a legnaivabbak gondolnák, 

hogy egy ilyen program ma már nem létezik... 

https://www.globalresearch.ca/opening-the-cias-can-of- 

worms/5737393 

https://spartacus-educational.com/JFKmockingbird.htm
https://www.globalresearch.ca/opening-the-cias-can-of-worms/5737393
https://www.globalresearch.ca/opening-the-cias-can-of-worms/5737393
https://www.globalresearch.ca/opening-the-cias-can-of-worms/5737393
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Twitter IS "államilag támogatott média" by Caitlin Johnstone 

április 9, 2022 

https://caitlinjohnstone.substack.com/p/twitter-is-state- 
affiliated-media 

 

Az amerikai high- és low-tech nagyon jól finanszírozott cenzúra 

mechanizmusai és az ezeket tiltó törvények 

A Bűnügyi vizsgálatra való hivatkozás írója összegyűjtött egy hivatkozott listát az 

amerikai cenzúra mechanizmusainak leírásával, valamint az ilyen intézkedéseket tiltó 

törvényekkel és bírósági döntésekkel, beleértve az amerikai Legfelsőbb Bíróság 

(SCOTUS) döntéseit is, és itt tette közzé: 

https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship 

A letölthető PDF változat itt található: 

https://archive.org/details/a-brief-rev-of-american-censorship-mech-and-law 

Ez az amerikai forrásokból összeállított, ellenőrizhető, hivatkozott lista bizonyítja az 

amerikai kormányzat által végzett, régóta tartó, szélsőségesen súlyos, illegális 

hírcenzúrát. 

Emellett a Google és más keresőmotorok gyakorlatilag minden olyan tényt és véleményt 

elhallgattak, amely ellentétes az amerikai kormány narratívájával a 2014-es, amerikaiak 

által támogatott ukrajnai puccsról és az ukrajnai háború 2022. februári felgyorsításáról. 

(Ez a kutató nem tudott volna utánajárni ennek a Bűnügyi Vizsgálati Kérelemnek, ha nem 

rendelkeznék már megbízható alt-news források adatbázisával, mivel ezek nem jelennek 

meg a szokásos Google-keresésekben.) 
 

https://caitlinjohnstone.substack.com/p/twitter-is-state-affiliated-media
https://caitlinjohnstone.substack.com/p/twitter-is-state-affiliated-media
https://caitlinjohnstone.substack.com/p/twitter-is-state-affiliated-media
https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship
https://archive.org/details/a-brief-rev-of-american-censorship-mech-and-law
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Eközben az ukrajnai háború és az áldozatok száma napról napra nő, az USA és az EU 

pedig továbbra is agitál és támogatja, hogy egyre több tömegpusztító fegyvert küldjenek 

Ukrajnába. Még az egyébként nagyon diplomatikus ENSZ-főtitkár, Antonio Guterres is 

figyelmeztetett, hogy ez a konfliktus nukleáris háborúval végződhet. 
 

Az USA régóta cenzúrázza a háborúellenes hangokat 

Az első világháború idején egy némafilm a szólásszabadságról 

szólt, 2017. április 6. - Frissítve: 2019. május 15. 

Az Egyesült Államokban a "Nagy Háború" a szövetségi kormány 

példátlan erőfeszítéseit eredményezte a "hazafiatlan" beszéd 

ellenőrzésére és korlátozására. A kormányt aláásó beszéd és a 

jogos kritika közötti határvonal azonban gyakran nem volt 

egyértelmű. / Néhány héttel a hadüzenet után Woodrow Wilson 

elnök aláírta az 1917-es kémkedési törvényt. Ez a törvény, amely 

nagyrészt még mindig hatályban van, három dolgot nyilvánít 

bűncselekménynek. Először is, hamis információkat közvetíteni 

annak érdekében, hogy az amerikai hadsereg működését zavarják, 

vagy elősegítsék Amerika ellenségeinek sikerét. Másodszor, a 

hadseregen belüli engedetlenséget okozni vagy megkísérelni azt. 

Harmadszor, szándékosan akadályozza a katonai toborzást vagy 

besorozást. 

 

A következő évben, május 16-án a kongresszus elfogadta az 1918-

as, szigorúbb Sedition Act-et, amelyet Wilson elnök aláírt, és 

amely kriminalizálta az Egyesült Államokról vagy annak 

szimbólumairól szóló hűtlen, trágár, trágár vagy gyalázkodó 

beszédet; a háborús termelést akadályozó beszédet; valamint az 

olyan országot támogató nyilatkozatokat, amellyel az USA 

háborúban állt. 

 

https://theconversation.com/during-world-war-i-a-silent-film- 
spoke-kötetek a szólásszabadságról-75440 

 

"A fenébe, kötözzék meg és hallgattassák el a vádlottakat!" - üvöltik az ügyészek. Itt 

pénzt lehet keresni, és egyetlen lázadó áruló sem fog megállítani minket!" Az ukrajnai 

orosz önvédelmi indíttatású beavatkozás ügyében: "Fegyverkészleteink vannak, 

amelyeket mozgatnunk kell! Bombázzátok azokat az oroszokat! A gazdaságról van szó, 

te hülye! És most hajtsuk le fejünket néma hódolattal az áldott Lockheed Martin, a szent 

Raytheon Technologies, a szent Boeing, az angyali Northrop Grumman és a General 

Dynamics, a felkent negyedéves osztalékai előtt... Ámen.". 

Phil Donahue a 2003-as kirúgásáról az MSNBC-től, amikor liberális volt 

https://www.rt.com/news/551903-un-nuclear-war-ukraine
https://www.rt.com/news/551903-un-nuclear-war-ukraine
http://www.legisworks.org/congress/65/publaw-24.pdf
http://www.legisworks.org/congress/65/publaw-150.pdf
http://www.legisworks.org/congress/65/publaw-150.pdf
http://www.legisworks.org/congress/65/publaw-150.pdf
http://www.legisworks.org/congress/65/publaw-150.pdf
http://www.legisworks.org/congress/65/publaw-150.pdf
https://theconversation.com/during-world-war-i-a-silent-film-spoke-volumes-about-freedom-of-speech-75440
https://theconversation.com/during-world-war-i-a-silent-film-spoke-volumes-about-freedom-of-speech-75440
https://theconversation.com/during-world-war-i-a-silent-film-spoke-volumes-about-freedom-of-speech-75440
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Network nem tudta tolerálni Antiwar Voices, március 21, 2013 

2003-ban a legendás televíziós műsorvezetőt, Phil Donahue-t 

kirúgták az MSNBC főműsoridőben sugárzott talkshow-jából az 

amerikai Irak elleni invázió előkészületei során. A probléma nem 

Donahue nézettségével volt, hanem inkább azzal. 
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a véleményét: Egy belső MSNBC feljegyzés figyelmeztetett arra, 

hogy Donahue "a háború idején az NBC számára egy nehéz 

nyilvános arc", "otthont adva a liberális háborúellenes 

napirendnek, miközben versenytársaink minden adandó 

alkalommal a zászlót lengetik". Donahue 10 évvel később 

visszatekint kirúgására. "Rettegtek a háborúellenes hangtól" - 

mondja Donahue. 

https://www.democracynow.org/2013/3/21/phil_donahue_on_hi 

s_2003_firing 

Az USA gyors iraki "győzelme" ellenére a valóságban a háború 20 évvel később is tart. Az 

amerikai megszállás most is illegális, mivel az iraki kormány kérte őket, hogy távozzanak, 

de ők nem akarnak. Mindenesetre kiderült, hogy a háború ürügye hamis információkon 

alapult: Nem találtak tömegpusztító fegyvereket, és az egészet könnyedén tévedésnek 

minősítették. Phil Donahue-t soha nem "rehabilitálták" azért, mert nem értett egyet az 

amerikai kormánynak az iraki háború megindításáról szóló döntésével. A háborúellenes 

hangok elhallgattatása a cenzúra egy formája. 

"A de facto cenzúra, amely oly sok amerikait hagy funkcionális 

analfabétaként az amerikai külügyek történelmét illetően, annál is 

hatékonyabb lehet, mert nem annyira hivatalos, nehézkes vagy 

konspiratív, hanem inkább az oktatás és a média szövetébe 

szövődik bele. Nincs szükség összeesküvésre. A Reader's digest és 

a U.S. News and World Report szerkesztőinek nem kell titokban 

találkozniuk az NBC képviselőivel egy FBI-menedékházban, hogy 

megtervezzék a következő havi történeteket és műsorokat; mert 

az egyszerű igazság az, hogy ezek az egyének nem jutottak volna el 

a pozícióikba, amelyeket elfoglalnak, ha nem vezették volna át 

őket mindannyiukat az álcázott történelem ugyanazon alagútján, 

és nem ugyanazzal a szelektív emlékezetű és konvencionális 

bölcsességű emberekkel kerültek volna ki onnan." 

William Blum, Killing Hope, U.S. Military and CIA Interventions 
since World War II, p. 15 [Az idézés engedélyét William Blum adta 
e-mailben 2018. március 15-én.] 

Az amerikai cenzúra sokkal kifinomultabb és szélsőségesebb lett, mint amikor Bill Blum a 

fent említett könyvet írta. 

A britek sem jobbak. 

Az ENSZ elítéli az Egyesült Királyság szankcióit az orosz médiával 

szemben; az újságíróknak mindenhol joguk van a munkához - Az 

ENSZ elítélte az Egyesült Királyság döntését az orosz média 

szankcionálásáról, kijelentve, hogy az újságíróknak mindenhol 

https://www.democracynow.org/2013/3/21/phil_donahue_on_his_2003_firing
https://www.democracynow.org/2013/3/21/phil_donahue_on_his_2003_firing
https://www.democracynow.org/2013/3/21/phil_donahue_on_his_2003_firing
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joguk van a munkájukhoz, Rohit Ranjan április 1, 2022 
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... A brit kormány azt állította, hogy az RT Kreml-barát narratívát 

propagált - A brit kormány azt állította, hogy az RT Kreml-barát 

narratívát propagált Ukrajna megszállása körül, beleértve a 

neonácikat és azt, hogy az ukrán katonák háborús bűnöket 

követtek el - közölte a brit külügyminisztérium. Csütörtökön 14 

személyt és szervezetet szankcionáltak, köztük egy magas rangú 

orosz katonai tervezőt, valamint Szergej Brilev, a Rosszija állami 

csatornán ismert orosz televíziós műsorvezetőt. / Truss legújabb 

intézkedései azt követően születtek, hogy a brit médiafelügyelet, 

az Ofcom visszavonta az orosz médiumok műsorszórási 

engedélyét, mondván, hogy nem tudnak beszámolni az ukrajnai 

konfliktusról. A szankciók korlátoznák az Egyesült Királyságban 

működő cégeket és magánszemélyeket abban, hogy üzletet 

kössenek az orosz állami médiával, például az RT-vel és a 

Szputnyikkal, valamint e szervezetek vezető személyiségeivel. 

https://www.republicworld.com/world-news/russia-ukraine- 

crisis/un-slams-uk-sanctions-on-russian-media-avers-journalists- 

have-right-to-work-everywhere-articleshow.html 

Az orosz hírek amerikai és brit cenzúrája átlátszóan kétszínű és öncélú. "A szabadság 

nevében cenzúrázunk titeket!" És "A demokrácia nevében megdöntjük a demokratikusan 

megválasztott kormányotokat!" Meglepő, hogy az amerikai és brit szavazók mindig 

ugyanazt a gazemberekből álló bandát választják újra, bár talán ezek a szavazók azt 

gondolják: "Az ördög, akit ismerünk, jobb, mint az ördög, akit nem ismerünk". 

Elgondolkodhatnánk azon, hogy ez most is igaz-e, tekintve, hogy ezek a megválasztott 

"képviselők" a termonukleáris (és vegyi és biológiai) háború szélére sodorták ezeket a 

"liberális demokráciákat" (miközben a világ többi részét is magukkal rántották). "A 

SZABADSÁG nevében ki fogunk irtani minden fejlett életet a Földön!" A cenzúra nem 

segít, és az egyetlen ok, amiért ezeket a gazembereket újra és újra megválasztják. Amikor 

egy maroknyi nagyon gazdag ember által irányított vállalatok ellenőrzik az amerikai 

"hírmédiát", a választások többé már nem szabadok és tisztességesek. Ezt hívják 

oligarchiának, nem demokráciának. 

Az RT-t 2014-ben Ukrajnában betiltották, miután Oroszország annektálta a Krímet; 

Lettország és Litvánia 2020-ban hasonló tilalmat vezetett be. Németország 2022 

februárjában betiltotta az RT DE-t. 

 

A véleménynyilvánítás és a véleménynyilvánítás szabadságához való jog számos 
nemzetközi és regionális emberi jogi eszközben szerepel, többek között a 
következőkben: 

 

A véleménynyilvánítás és a véleménynyilvánítás szabadsága Nemzetközi 

https://www.republicworld.com/world-news/russia-ukraine-crisis/un-slams-uk-sanctions-on-russian-media-avers-journalists-have-right-to-work-everywhere-articleshow.html
https://www.republicworld.com/world-news/russia-ukraine-crisis/un-slams-uk-sanctions-on-russian-media-avers-journalists-have-right-to-work-everywhere-articleshow.html
https://www.republicworld.com/world-news/russia-ukraine-crisis/un-slams-uk-sanctions-on-russian-media-avers-journalists-have-right-to-work-everywhere-articleshow.html
https://www.republicworld.com/world-news/russia-ukraine-crisis/un-slams-uk-sanctions-on-russian-media-avers-journalists-have-right-to-work-everywhere-articleshow.html
https://www.republicworld.com/world-news/russia-ukraine-crisis/un-slams-uk-sanctions-on-russian-media-avers-journalists-have-right-to-work-everywhere-articleshow.html
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normák 
 

• Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (19. cikk) 
• Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya (19. cikk) 
• Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya (ICESCR) 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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• A faji megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi 
egyezmény (ICERD) (5. cikk) 

• Egyezmény a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden 
formájának kiküszöböléséről (7. cikk) 

• ILO 135. számú egyezmény, Munkavállalók képviselőiről szóló egyezmény 
• Az Emberi Jogi Bizottság 10. általános megjegyzés [19] (19. cikk) 

(CCPR/C/21/Rev.1, 1989. május 19.) 
• Az Emberi Jogi Bizottság 11. általános megjegyzése [19] (20. cikk) 

(CCPR/C/21/Rev.1, 1989. május 19.) 
• A nyilvánosság joga a tájékoztatáshoz: Az információszabadságra vonatkozó 

jogszabályok alapelvei. II. melléklet Jelentés E/CN.4/2000/63 
 

Regionális szabványok 
 

• Emberi Jogok Amerikai Egyezménye "San José-i paktum. Costa Rica" (OAS) 
• Nyilatkozat a véleménynyilvánítás szabadságának elveiről (OAS) 
• Az Emberi Jogok és a Népek Jogainak Afrikai Chartája (9. cikk) 
• Elvi nyilatkozat a véleménynyilvánítás szabadságáról Afrikában 
• Amszterdam Ajánlások. A média és az internet szabadsága. Európai 

Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 
• Biskeki Nyilatkozat. Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 

(EBESZ) 
 

https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-freedom-of-opinion-and- 

expression/international-standards 

2022.02.27 Hogyan hallgatott a nyugati sajtó évekig a donbászi 

háborúról és az ukrajnai neonácizmusról? 

Az "orosz invázió" narratíva nem a Nyugat "jóslata" volt, hanem 

inkább egy újabb kísérlet álcája, hogy a szakadár Donyecki és 

Luganszki Köztársaságokat erőszakkal visszaadják Ukrajnának - véli 

George Eliason amerikai oknyomozó újságíró, aki a Donbasszban 

él és dolgozik. Donbassz visszaadása megnyitotta volna az utat 

Ukrajna NATO-tagsága előtt: a szövetség szabályai szerint területi 

vitákkal küzdő ország nem vehető fel a blokkba. 

"Először is, Zelensky néhány héttel ezelőtt egy beszéd során 

rendelte el a támadást" - mondja Eliason. "Nagyon világossá tette, 

hogy Ukrajna kiépítése ezt a célt szolgálta". 

2021 decemberére a kijevi kormányzat 125 000 katonát 

vonultatott fel a Donbasszal való érintkezési vonal mentén. Az 

EBESZ ugyanakkor arról számolt be, hogy egyre gyakrabban 

vetettek be nehézfegyverzetű 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C135
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/CCPRGeneralCommentNo10.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/CCPRGeneralCommentNo10.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/CCPRGeneralCommentNo10.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/CCPRGeneralCommentNo10.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/CCPRGeneralCommentNo11.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/CCPRGeneralCommentNo11.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/CCPRGeneralCommentNo11.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/CCPRGeneralCommentNo11.pdf
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=26
http://www.achpr.org/instruments/achpr/
http://www.achpr.org/sessions/32nd/resolutions/62/
http://www.osce.org/fom/41903?download=true
http://www.osce.org/fom/41903?download=true
http://www.osce.org/fom/41903?download=true
http://www.osce.org/fom/42521?download=true
http://www.osce.org/fom/42521?download=true
http://www.osce.org/fom/42521?download=true
http://www.osce.org/fom/42521?download=true
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-freedom-of-opinion-and-expression/international-standards
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-freedom-of-opinion-and-expression/international-standards
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-freedom-of-opinion-and-expression/international-standards
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a minszki megállapodások által tiltott fegyverek bevetése az ukrán 

fegyveres erők által a szakadár régiók ellen. 

Az oknyomozó újságíró szerint 2021 tavaszán kezdődött az a 

nyugati füst- és tükörkampány a médiában, amely Oroszország 

"küszöbön álló inváziójáról" spekulált. A mainstream sajtó azt 

állította, hogy Oroszország hamarosan megszállja Ukrajnát. 

"Ez egy óriási szakadás abban, hogy mi számít ténynek a 

médiában. Az orosz hadsereg állásairól közzétett 

műholdfelvételek, amelyek ezeket a híradásokat kísérték, az orosz 

hadsereget több mint egy napi utazással távolabbi bázisokon 

mutatták. A valóságban ez 160 és 460 mérföld közötti távolságot 

jelentett a határtól" - mondja Eliason, hangsúlyozva, hogy az orosz 

hadsereg aligha tudna meglepetésszerű szárazföldi támadást 

indítani ezekből az állásokból. 
 

Cenzúrázott háború a Donbasszban 2014-ben kezdődik 

Ugyanakkor a nyugati mainstream média évekig hallgatott arról, 

hogy az ukrán kormányerők és neonáci zászlóaljak bombázzák a 

Donyecki és Luganszki Köztársaságot. 

Csak néhány független amerikai és európai újságíró és szabadúszó 

fotós dolgozik a donbásszi régióban, akik az ukrán kormány saját 

népe ellen folytatott láthatatlan háborúját dokumentálják. Az 

ENSZ adatai szerint a 2014. februári Majdan puccs óta több mint 

13 ezren haltak meg a régióban. 

"Az elmúlt nyolc évben mindkét köztársaságban állandó 

jellegzetesség volt a gátőrség" - mondja Eliason. "Az elsődleges 

célpontok mindig a polgári lakások és az infrastruktúra voltak". 

Az elmúlt hetekben az ukrán hadsereg fokozta a Donbassz régió 

bombázását, ami arra késztette a DPR és az LPR vezetését, hogy 

elindítsa a gyermekek és idősek evakuálását Oroszországba. 

Azonban "az ukrán különleges egységek aknákkal és gránátokkal 

vették célba az Oroszországba távozó evakuáltakat" - mondja 

Eliason. Az USA nyíltan elutasította Oroszország figyelmeztetéseit 

az orosz ajkúak ellen Kelet-Ukrajnában zajló népirtásról és az 

emberiség elleni bűncselekményekről. Olaf Scholz német 

kancellár a maga részéről február 19-én, az éves müncheni 

biztonsági konferencián azt állította, hogy "igazán nevetséges" azt 

állítani, hogy "valami népirtáshoz hasonló" van Donbasszban. 

https://sputniknews.com/20220224/russias-spec-op-why-kiev--its-western-backers-had-failed-to-implement-minsk-accords-for-8-years-1093345653.html
https://sputniknews.com/20220224/russias-spec-op-why-kiev--its-western-backers-had-failed-to-implement-minsk-accords-for-8-years-1093345653.html
https://sputniknews.com/20220224/russias-spec-op-why-kiev--its-western-backers-had-failed-to-implement-minsk-accords-for-8-years-1093345653.html
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A német kancellártól ezt hallani "botrányos, de várható" - mondja 

Eliason. Azzal, hogy a Scholz vezette koalíció szemet huny az 

ukrán katonaság és a neonáci milíciák által Kelet-Ukrajnában 

elkövetett bűncselekmények felett, az oknyomozó újságíró 

szerint közvetve támogatja "azt, ami a második generációs 1930-

40-es évekbeli politikai náci gondolkodásnak felel meg" 

Ukrajnában. 

Nácizmustalanítás 

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön kijelentette, hogy 

Oroszország katonai műveletet indított a Donbassz védelmében, 

hogy megtisztítsa az országot a náciktól. "Ideális esetben fel kell 

szabadítani Ukrajnát, meg kell tisztítani a náciktól, valamint a 

nácibarát emberektől és ideológiától" - mondta Peszkov 

újságíróknak. 

A 2014-es Majdan-puccsot követően számos vállalati médiaforrás 

megkérdőjelezte az ukrajnai neonáci csoportok szerepét az ország 

politikai életében, de ezt a kérdést nagyrészt kihúzták a nyugati 

mainstream narratívából. 

2018 májusában Stephen F. Cohen, Oroszország befolyásos 

amerikai történésze a The Nation című lapban megjelent 

véleménycikkében arra figyelmeztetett, hogy "a neofasiszták 

fontos hivatalos vagy megtűrt szerepet játszanak az USA által 

támogatott Ukrajnában". Sajnálkozott azon, hogy sok amerikai 

nem tud a 2014. május 2-i odesszai "pogromról", ahol nagyjából 

50 embert égettek fel élve a Szakszervezetek Házában ukrán 

radikális nacionalisták és neonácik. 

A professzor azzal folytatta, hogy a mainstream média 

hasonlóképpen figyelmen kívül hagyta, hogy a kijevi fegyveres 

erők hivatalos részét képező Azov-zászlóalj nácibarát ideológiával 

rendelkezik. Még 2017-ben a Hill idézte az Azov parancsnokát, 

Andrij Biletszkijt, aki szerint Ukrajna küldetése, hogy "a világ fehér 

fajait egy végső keresztes hadjáratba vezesse a túlélésükért... a 

szemiták vezette Untermenschen ellen". 

Mi több, a neonácizmus ukrajnai rehabilitációját a 2005-ös 

"narancsos forradalom" óta az egymást követő amerikai 

kormányok eltűrték, és tovább virágzott George Bush, Barack 

Obama és Donald Trump alatt is, Cohen szerint. 

Joseph Biden kormánya, aki korábban Obama megbízottja volt 

Ukrajnában, még ennél is tovább ment: tonnaszámra szállított 

https://sputniknews.com/20220226/ukraine-nato-bloc-has-neither-moral-authority-nor-credibility-to-judge-russia-ex-un-expert-says-1093391442.html
https://sputniknews.com/20220226/ukraine-nato-bloc-has-neither-moral-authority-nor-credibility-to-judge-russia-ex-un-expert-says-1093391442.html
https://sputniknews.com/20220226/ukraine-nato-bloc-has-neither-moral-authority-nor-credibility-to-judge-russia-ex-un-expert-says-1093391442.html
https://sputniknews.com/20220226/ukraine-nato-bloc-has-neither-moral-authority-nor-credibility-to-judge-russia-ex-un-expert-says-1093391442.html
https://www.thenation.com/article/archive/americas-collusion-with-neo-nazis/
https://thehill.com/opinion/international/359609-the-reality-of-neo-nazis-in-the-ukraine-is-far-from-kremlin-propaganda
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fegyvereket és kiképzést az ukrán hadseregnek, mivel az utóbbi 
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a Donbasszal való érintkezési vonal mentén összpontosulnak. 

2021. december 16-án az ENSZ Közgyűlése megvitatott egy 

határozatot, amely a nácizmus dicsőítése, a neonácizmus és más, 

rasszizmust és idegengyűlöletet szító gyakorlatok elleni 

küzdelemre szólított fel. Az egyetlen két ország, amely ellene 

szavazott, az USA és Ukrajna volt. 

https://sputniknews.com/20220227/how-western-press-has- 

kept-silent-for-years-on-war-in-donbass--neo-nazism-in-ukraine- 

1093401313.html (Az egyik "tiltott" újság, mea culpa.) 

Idézi: https://www.thenation.com/article/archive/americas-collusion-with-neo-nazis - 

amely idézi: https://thehill.com/opinion/international/359609-the-reality-of-neo-nazis- 

in-the-ukraine-is-far-from-kremlin-propaganda 

https://www.jta.org/2018/01/28/israel/report-ukraine-had-more-anti-semitic- 

incidensek-az összes volt szovjet-ország-összevonva 

https://www.amazon.com/Backpack-Bear-Eight-Crates-Vodka/dp/0345806336 
 

Odesszai mészárlás a nyugati tudatból cenzúrázva 

A 2014. május 2-i dátumot be kellene égetni azoknak az amerikaiaknak az emlékezetébe, 

akik elhiszik Biden elnök végtelenül ismételt hazugságát, miszerint Oroszország 2022. 

február 24-i humanitárius beavatkozása Ukrajnában "nem volt provokált". Ez már régóta 

váratott magára. Azoknak az ukránoknak az élve elégetése, akik nem tudták elfogadni az 

amerikaiak által megrendezett puccsot - volt az egyik kulcsfontosságú esemény, amely 

polarizálta az ukránok etnikumát. 

Az ukrán emberi jogi jogsértések eltussolása az információs 

háborúban, írta Uriel Araujo, Global Research, május 04, 2022 

 

Május 2-án lesz 8 éve, hogy 2014-ben Odesszában mészárlás 
történt, amikor ukrán ultranacionalisták a Maidan-ellenes 
tüntetőket a Szakszervezetek Házába kényszerítették és 
felgyújtották, 42 embert megölve. Eddig senkit sem állítottak 
bíróság elé. Az Európa Tanács nemzetközi tanácsadó testülete 
2015-ben arra a következtetésre jutott, hogy "rendőrségi 
bűnrészességre" utaló jelek vannak, és hogy Kijev nem vizsgálta ki 
megfelelően az ügyet. 

 

A mai narratívák háborújában sokat beszélnek a Moszkva és Kijev 
közötti jelenlegi konfliktus humanitárius vonatkozásairól. Tény 
azonban, hogy a nyugati világban általában véve nem volt 
tisztességes és kiegyensúlyozott sajtóvisszhangja a helyzetnek. A 
ruszofóbia globális hulláma közepette Oroszországot a 

https://www.un.org/press/en/2021/ga12396.doc.htm
https://sputniknews.com/20220227/how-western-press-has-kept-silent-for-years-on-war-in-donbass--neo-nazism-in-ukraine-1093401313.html
https://sputniknews.com/20220227/how-western-press-has-kept-silent-for-years-on-war-in-donbass--neo-nazism-in-ukraine-1093401313.html
https://sputniknews.com/20220227/how-western-press-has-kept-silent-for-years-on-war-in-donbass--neo-nazism-in-ukraine-1093401313.html
https://sputniknews.com/20220227/how-western-press-has-kept-silent-for-years-on-war-in-donbass--neo-nazism-in-ukraine-1093401313.html
https://sputniknews.com/20220227/how-western-press-has-kept-silent-for-years-on-war-in-donbass--neo-nazism-in-ukraine-1093401313.html
https://www.thenation.com/article/archive/americas-collusion-with-neo-nazis
https://thehill.com/opinion/international/359609-the-reality-of-neo-nazis-in-the-ukraine-is-far-from-kremlin-propaganda
https://thehill.com/opinion/international/359609-the-reality-of-neo-nazis-in-the-ukraine-is-far-from-kremlin-propaganda
https://thehill.com/opinion/international/359609-the-reality-of-neo-nazis-in-the-ukraine-is-far-from-kremlin-propaganda
https://www.jta.org/2018/01/28/israel/report-ukraine-had-more-anti-semitic-incidents-than-all-former-soviet-countries-combined
https://www.jta.org/2018/01/28/israel/report-ukraine-had-more-anti-semitic-incidents-than-all-former-soviet-countries-combined
https://www.jta.org/2018/01/28/israel/report-ukraine-had-more-anti-semitic-incidents-than-all-former-soviet-countries-combined
https://www.amazon.com/Backpack-Bear-Eight-Crates-Vodka/dp/0345806336
https://ukraine.un.org/en/126054-7-years-no-answers-what-lacking-investigations-events-odesa-2-may-2014
https://ukraine.un.org/en/126054-7-years-no-answers-what-lacking-investigations-events-odesa-2-may-2014
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048851b
https://infobrics.org/post/35296/
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démonizálásig fokozódó mértékben egyedüli agresszorként 
ábrázolják, míg az ukrán kormányt szinte szentként ábrázolják, 
anélkül, hogy a valós tényeken alapulna... 
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https://www.globalresearch.ca/ukrainian-human-rights- 
jogsértések-felfedezett-információs-háború/5779379 

 

Náci atrocitások Odesszában - 8 évvel később - John Goss, 
május 02, 2022 

 

A fasiszták a "Slava Ukraini", azaz "Dicsőség Ukrajnának" skandálták. 
Ukrajna", miközben az emberek halálra égtek. Az elkövetők szabadon sétálhattak. 
Ezek ugyanazok a nácik, akik Kijevért harcolnak. 

 

https://www.globalresearch.ca/nazi-atrocities-odessa-8-years- 
on/5779196 

 

A fenti linken egy BBC által készített videóösszeállítást láthatunk arról a mészárlásról, és 

nem kétséges, hogy mi történt. Az ukrán nacionalisták gyújtóbombákat dobtak és lőttek 

a Szakszervezetek Házára - ahol gyerekek voltak bent - az emberek kiugrottak az ablakon, 

hogy elmeneküljenek a tűz és a füst elől, néhányan meghaltak közben. Most mégis, a 

nyugati "hírmédia" soha nem említi meg, eltussolja az egészet - és ha megemlítik, akkor 

hibáztatják: "az oroszok". 

18 év felettiek, erős gyomrúak - és fényképes bizonyítékot szeretnének látni. 

– elszenesedett emberi testek itt láthatják: 

https://ersieesist.livejournal.com/813.html Lásd még: 

https://ersieesist.livejournal.com/813.html: 

https://www.wesign.it/en/international/odessa-2-may--call-for-a-un-investigation 

Biden elnöknek az ukrajnai amerikai proxy-háború eladása még nagyobb hazugság, mint 

azok a nagy hazugságok, amelyeket akkor mondott, amikor az iraki háború 

megindítására szavazott. Kivéve, hogy ezúttal egy nukleárisan felfegyverzett nemzetet 

piszkál, amely vissza fog vágni. Gyakorlatilag minden nyugati híradás az ukrajnai 

eseményekkel kapcsolatban hazugságokon alapul, amelyek az "információs háború" 

álszent köntösét viselik, ugyanazokon a hazugságokon, amelyek a vietnami és 

afganisztáni háborúk idején azt mondták az amerikaiaknak, hogy az USA győzött, 

miközben valójában csúnyán vesztett. Ugyanez igaz az orosz hadsereg 

professzionalizmusára is. A huligánok nem az orosz hadseregben vannak - ehelyett ez 

tökéletesen jellemzi az ukrán neonácikat. A nyugati hírekben megjelenő hírekkel 

ellentétben az ukránok azok, akiknek "nehézségeik" vannak a saját csapataikkal, mivel 

széles körben nem bíznak a vezetésükben. 

Ukrajna hazudott a bekerített csapatoknak - parancsnok 

Az elfogott tiszt azt mondja, hogy a menekülés mellett döntött, 

miután rájött, hogy az ígért segítség nem fog jönni. 

https://www.globalresearch.ca/ukrainian-human-rights-infringements-being-covered-up-information-war/5779379
https://www.globalresearch.ca/ukrainian-human-rights-infringements-being-covered-up-information-war/5779379
https://www.globalresearch.ca/ukrainian-human-rights-infringements-being-covered-up-information-war/5779379
https://www.globalresearch.ca/nazi-atrocities-odessa-8-years-on/5779196
https://www.globalresearch.ca/nazi-atrocities-odessa-8-years-on/5779196
https://www.globalresearch.ca/nazi-atrocities-odessa-8-years-on/5779196
https://ersieesist.livejournal.com/813.html
https://www.wesign.it/en/international/odessa-2-may--call-for-a-un-investigation
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https://www.rt.com/russia/555139-ukraine-mariupol-surrender- 

baranyuk 

A fenti cikk nem valamilyen névtelen forráson alapul, mint a legtöbb nyugati hír. A cikkben 

szerepel az idézett tiszt fényképe és neve. Oroszország, a háborúban való részvétele miatt 

https://www.rt.com/russia/555139-ukraine-mariupol-surrender-baranyuk
https://www.rt.com/russia/555139-ukraine-mariupol-surrender-baranyuk
https://www.rt.com/russia/555139-ukraine-mariupol-surrender-baranyuk
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nem kell hazudnia, mert a folyamatban lévő háborúban való részvétele nem hazugságon 

és megtévesztésen alapul, mint az amerikai-náci oldalé. 

A kérdés az, hogyan lehetséges, hogy mindezekről a szélsőséges erőszakos 

cselekményekről - amelyeket nagyrészt nácik, neo- vagy más nácik követtek el - nem 

számoltak be nyugaton? Erre csak egy válasz lehet: A cenzúra. 

"A fő probléma a mai médiával, mint korábban is, az, hogy mi 

marad ki a vitás kérdésekkel foglalkozó cikkekből. Például az első 

hidegháború idején nagyon elterjedt gyakorlat, hogy elítélték a 

Szovjetuniót, amiért a második világháború után elfoglalta Kelet-

Európa nagy részét. Ez a hatalomátvétel bizonyára tényeken 

alapult. De az elítélés nagyon is helytelen, ha nem említik meg azt 

a tényt, hogy Kelet-Európa azért lett kommunista, mert Hitler a 

Nyugat jóváhagyásával autópályaként használta, hogy elérje a 

Szovjetuniót, hogy egyszer s mindenkorra eltörölje a 

bolsevizmust; az oroszok az első és a második világháborúban 

mintegy 40 millió embert vesztettek, mert a Nyugat kétszer is ezt 

az autópályát használta Oroszország megszállására. Nem 

meglepő, hogy a II. világháború után a szovjetek eltökéltek abban, 

hogy lezárják ezt az autópályát. Nem egyszerűen "kommunista 

terjeszkedésről" volt szó. "Vagy Moammar Kadhafi esete. A 

nyugati médiában változatlanul "a líbiai diktátorként" emlegetik. 

Pont. És ő bizony diktátor volt. De emellett sok csodálatos dolgot 

tett a líbiai népért (például a legmagasabb életszínvonalat 

Afrikában) és az afrikai kontinensért (például létrehozta az Afrikai 

Uniót)." 

https://williamblum.org/aer/read/155 [Az idézésre William Blum adott engedélyt e-

mailben 2018. március 15-én] 

Ez a cenzúra mindenütt jelen van. 

"Hollywood tele van CIA-ügynökökkel", mondja Ben Affleck - 

Jeremy Kuzmarov - március 27, 2022 / A Pentagon és a CIA 

évtizedek óta átírja a forgatókönyveket és cenzúrázza a 

hollywoodi filmeket - az emberiségre nézve szörnyű 

következményekkel. / Mivel a CIA átnézte a forgatókönyvet, az 

Argo "sok szabadságot vett ki az igazsággal szemben" - írja a The 

Atlantic magazin -, "mindez arra irányult, hogy Langley-t 

hősiesebbé tegye". / Kihagytak minden utalást arra, hogy a CIA 

okozta az iráni válságot azzal, hogy támogatta az 1953-as puccsot, 

amely megdöntötte az iráni demokráciát... 

https://covertactionmagazine.com/2022/03/27/hollywood-is-full- 

https://williamblum.org/aer/read/155
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2016/07/operation-tinseltown-how-the-cia-manipulates-hollywood/491138/
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2016/07/operation-tinseltown-how-the-cia-manipulates-hollywood/491138/
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2016/07/operation-tinseltown-how-the-cia-manipulates-hollywood/491138/
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2016/07/operation-tinseltown-how-the-cia-manipulates-hollywood/491138/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/27/hollywood-is-full-of-cia-agents-says-ben-affleck/
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of-cia-agents-says-ben-affleck/ 

Ez megerősíti Wiliam Blum fenti idézetét, amely szerint: "A fő probléma a mai médiával, 

mint korábban is, az, hogy mi marad ki a vitás kérdésekkel foglalkozó cikkekből." A  

oldalon. 

https://covertactionmagazine.com/2022/03/27/hollywood-is-full-of-cia-agents-says-ben-affleck/
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Ukrajna esetében a mainstream hírek "kihagytak" olyan kritikusan fontos tényeket, mint 

például, hogy az USA hogyan buktatta meg a kormányt, a háború valójában 2014-ben 

kezdődött ennek következtében, hogy Ukrajna azóta sem békés, és az USA nácikkal, 

valamint biológiai hadviselésre alkalmas tömegpusztító fegyverekkel pakolta tele, 

beleértve a biológiai kórokozókat is. Az orosz katonai hatóságok többször 

figyelmeztettek, hogy bármikor számítani kell egy biológiai hamis zászlós kísérletre. Az 

ilyen jellegű tények feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy megértsük, mi alapján 

Oroszországnak szüksége van Ukrajna nácizálás- és militarizálás-mentesítésére. 
 

Az amerikai tisztviselők, Zelenszkij és a nyugati média felháborító 

hazugságai az ukrajnai konfliktusról "információs háborúként" 

"átkeresztelve" 

24. Az amerikai kormány az ukrajnai konfliktus során még merészebb és 

felháborítóbb hazugságokat mond, mint a korábbi háborúkban, hogy gyűlöletet 

keltsen az oroszok ellen, és racionalizálja az egyre nagyobb agressziót 

mindenütt az oroszok ellen, és egyre nagyobb mennyiségű fegyvert és pénzt 

küldjön Ukrajnába? 

Szakítva a múlttal, az Egyesült Államok a hírszerzést használja 

az Oroszországgal vívott információs háborúra, még akkor is, 

ha az információ nem sziklaszilárd, Ken Dilanian, Courtney 

Kube, Carol E. Lee és Dan De Luce, 2022. április 6. 

"Nem kell, hogy ez szilárd hírszerzési információ legyen" - 

mondta egy amerikai tisztviselő. "Sokkal fontosabb, hogy 

megelőzzük őket [az oroszokat], konkrétan Putyint, mielőtt 

még tennének valamit". 

 

Ez egy figyelemfelkeltő állítás volt, amely világszerte 

címlapokra került: Az amerikai tisztviselők azt mondták, hogy 

vannak olyan jelek, amelyek arra utalnak, hogy Oroszország 

vegyi anyagok bevetésére készül Ukrajnában. 

 

Joe Biden elnök később nyilvánosan mondta ezt. Három 

amerikai tisztviselő azonban a héten azt mondta az NBC 

Newsnak, hogy nincs bizonyíték arra, hogy Oroszország vegyi 

fegyvereket vitt volna Ukrajna közelébe. Azt mondták, hogy az 

USA azért hozta nyilvánosságra az információt, hogy 

elrettentse Oroszországot a tiltott lőszerek használatától... 

 

https://www.nbcnews.com/politics/national-security/us- 

using-declassified-intel-fight-info-war-russia-even-intel-isnt- 

https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/03/11/intelligence-russian-chemical-attack/
https://www.nbcnews.com/world/russia-ukraine-news
https://www.nbcnews.com/news/us-news/us-commits-300-million-military-hardware-weapons-ukraine-rcna22669
https://www.reuters.com/world/biden-says-putin-is-weighing-use-chemical-weapons-ukraine-2022-03-21/
https://www.nbcnews.com/news/world/bucha-ukrainians-russia-war-crimes-suspected-rcna22928
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/us-using-declassified-intel-fight-info-war-russia-even-intel-isnt-rock-rcna23014
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/us-using-declassified-intel-fight-info-war-russia-even-intel-isnt-rock-rcna23014
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/us-using-declassified-intel-fight-info-war-russia-even-intel-isnt-rock-rcna23014
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rock-rcna23014 

 

Nem sziklaszilárd? Csak kitalálnak dolgokat, és az orosz katonákat vádolják a saját 
bűneikkel. 

https://www.nbcnews.com/politics/national-security/us-using-declassified-intel-fight-info-war-russia-even-intel-isnt-rock-rcna23014
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Gyakorlatilag minden, amit az amerikai média erről a háborús bűntettről írt, a 
következőkön alapul 

bizonyítatlan, megalapozatlan jelentések és meg nem nevezett "források". 

 
Ha valaki beírja a Google-ba, hogy "vegyi fegyvereket használt Oroszország 

Ukrajnában", akkor 65 600 000 link jelenik meg, annak ellenére, hogy nincs egy 

foszlány, egy atomnyi bizonyíték sem, ami alátámasztaná ezeket a rágalmazó vádakat. 

 

Ön, elnök úr, "elrettentésként" hazugságra tanította a gyermekeit? 

 
Amerikai tisztviselők elismerik, hogy szó szerint csak hazudnak a 
nyilvánosságnak Oroszországról, Caitlin Johnstone, április 7, 2022 

Egy újabb példa arra, hogy a Biden-kormányzat az "információs 
háború" részeként hamis narratívát ad ki: Egy európai tisztviselő 
és két amerikai tisztviselő szerint az a vád, miszerint Oroszország 
Kínához fordult potenciális katonai segítségért, nem tartalmazott 
szilárd bizonyítékot. / Az amerikai tisztségviselők szerint nincs jele 
annak, hogy Kína fontolgatná, hogy fegyvert ad Oroszországnak. 
A Biden-kormányzat ezt figyelmeztetésként tette közzé Kínának, 
hogy ne tegyen ilyet - mondták. / A birodalom múlt heti állításával 
kapcsolatban, hogy Putyint félrevezetik tanácsadói, mert félnek 
elmondani neki az igazat, az NBC jelentése szerint ez az értékelés 
"nem volt meggyőző - inkább elemzésen, mint kemény 
bizonyítékon alapult". / Az NBC riportjában tárgyalt egyéb 
amerikai kormányzati hazugságok kevésbé voltak aranyosak: / Egy 
másik leleplezésben amerikai tisztviselők azt mondták, hogy az 
egyik ok, amiért nem adtak Ukrajnának MiG vadászgépeket, az az, 
hogy a hírszerzés szerint Oroszország eszkalációnak tekintené a 
lépést. / Ez igaz volt, de igaz volt a Stinger rakétákra is, 
amelyeket a Biden-kormányzat mégis biztosított, mondta két 
amerikai tisztviselő, hozzátéve, hogy a kormányzat azért 
titkosította a MiG-ekkel kapcsolatos információkat, hogy 
alátámassza azt az érvet, hogy ne adják át őket Ukrajnának. / 
Tehát a Biden-kormányzat tudta, hogy olyan fegyvereket küld 
Ukrajnának, amelyeket egy nukleáris szuperhatalom provokatív 
eszkalációként fog fel, mégis elküldte őket, majd hazudott róla... / 
Ez az NBC jelentése megerősíti azokat a pletykákat, amelyeket 
már hónapok óta hallunk. A hivatásos háborús ribanc Max Boot 
februárban azt mondta a Council on Foreign Relations 
agytrösztöndíjasán keresztül, hogy a Biden-kormányzat "az 
információs műveletek új korszakát" vezette be a hírszerzési 
közleményekkel, amelyek célja nem az igazság elmondása, hanem 
Putyin döntéseinek befolyásolása. John Sawers, az MI6 volt 
vezetője februárban azt mondta az Atlantic Council agytrösztnek, 

https://www.nytimes.com/2022/03/30/world/europe/putin-advisers-ukraine.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur
https://www.cfr.org/in-brief/why-us-ramped-its-information-war-russia
https://www.cfr.org/in-brief/why-us-ramped-its-information-war-russia
https://www.cfr.org/in-brief/why-us-ramped-its-information-war-russia
https://www.cfr.org/in-brief/why-us-ramped-its-information-war-russia
https://twitter.com/ggreenwald/status/1494303861846294537
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hogy a Biden-kormányzat "hírszerzési" közleményei inkább 
általános hangulaton, mint tényleges hírszerzési információkon 
alapulnak, és inkább manipulációra, mint tájékoztatásra 
irányulnak. / És ha esetleg kíváncsiak lennének, nem, az NBC nem 
most tett közzé egy jelentős kiszivárogtatást az amerikai 
kormányon belüli informátorok által, akik bátran 
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a hatalom hazugságainak leleplezése a szabad sajtó segítségével. 
A cikk egyik szerzője Ken Dilanian, akiről 2014-ben kiderült, hogy a 
szó szoros értelmében CIA-ügynökként dolgozott, miközben a The 
LA Timesnak írt. Ha Dilanian nevét látja a címlapon, biztos lehet 
benne, hogy pontosan azt olvassa, amit az amerikai birodalom 
vezetői olvasni akarnak. / Miért mondják el nekünk mindezt most? 
Nem aggódik az amerikai kormány, hogy elveszíti a közvélemény 
bizalmát, ha beismeri, hogy folyamatosan hazudik a 
legjelentősebb nemzetközi konfliktusáról? És ha ez egy 
"információs háború", amelynek célja, hogy "bejusson Putyin 
fejébe", ahogy az NBC forrásai állítják, akkor a főáramú sajtón 
keresztül történő nyílt tájékoztatás nem hiúsítaná meg teljesen a 
célt? / Nos, a válasz ezekre a kérdésekre az, ahol a dolog igazán 
hátborzongatóvá válik. Mindenki visszajelzését és elméletét 
szívesen fogadom az üggyel kapcsolatban, de amennyire én 
tudom, az egyetlen ok, amiért az amerikai kormány nyilvánosságra 
hozná ezt a történetet, az az, hogy azt akarják, hogy a 
nagyközönség tudjon róla. És az egyetlen hihető ok, amire 
gondolni tudok, hogy azt akarják, hogy a nyilvánosság tudjon róla, 
az az, hogy biztosak abban, hogy a nyilvánosság beleegyezik abba, 
hogy hazudjanak neki. 

/ Hogy jobban megértsük,  m i r e  akarok kilyukadni, segít 
megnézni a riport televíziós változatát, amelyben Dilanian és az 
NBC műsorvezetője, Alison Morris arról lelkesednek, hogy milyen 
zseniális és csodálatos, hogy a Biden-kormányzat ilyen 
pszichológiai hadviselési taktikákat alkalmaz Putyin elméjének 
megzavarására: 
https://www.youtube.com/watch?v=BXLKUCLhZos&feature=emb. 

_imp_woyt ... 
https://caitlinjohnstone.substack.com/p/us-officials-admit- 
theyre-literally 

Más szóval, úgy tűnik, hogy a CIA arra tanítja az amerikai állampolgárokat, hogy ne csak 

elfogadják a kormány hazugságait, hanem élvezzék is azokat a hazugságokat, amelyekkel 

a kormány a Putyin elnök elleni kitalált gyűlöleten alapuló háborújának felhajtására 

szolgálnak, ami a hazugságok, ferdítések és a kritikusan fontos tények szándékos 

eltörlésének egy másik platformján alapul (például az USA finanszírozta a forradalmat, 

amely megdöntötte Ukrajna demokratikusan választott kormányát - például az amerikai 

kormány által finanszírozott NED és USAID révén). 

Az amerikaiak most "bűnrészesek" az ukrajnai háborúban, mivel nem tiltakoznak 

határozottan és nagyon hangosan az ellen, hogy az amerikai kormány végtelen 

hazugságokat gyárt az általuk indított ukrajnai háborúval kapcsolatban. Ez a fajta 

passzivitás (a mulasztás bűne) elgondolkodtat, hogy vajon milyen drogokat szednek 

https://archive.ph/rxKop
https://archive.ph/rxKop
https://youtu.be/BXLKUCLhZos
https://www.youtube.com/watch?v=BXLKUCLhZos&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=BXLKUCLhZos&feature=emb_imp_woyt
https://caitlinjohnstone.substack.com/p/us-officials-admit-theyre-literally
https://caitlinjohnstone.substack.com/p/us-officials-admit-theyre-literally
https://caitlinjohnstone.substack.com/p/us-officials-admit-theyre-literally
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manapság az amerikaiak, és vajon valami hátborzongató dolog került az amerikai COVID-

19 vakcinákba (mint valami "agyatlan birka" DNS)? 

Az amerikai kormány által gyártott beleegyezés új magasságokba emelkedik az USA-

ban és a világon. https://www.youtube.com/watch?v=34LGPIXvU5M 

https://www.youtube.com/watch?v=34LGPIXvU5M
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https://www.youtube.com/watch?v=tTBWfkE7BXU 

Az UNICEF reagált az ukrán gyermekrablási állításokra - Az ENSZ-

szervezet kijelentette, hogy nincs bizonyítéka Kijev állításainak 

alátámasztására, mivel Oroszország tagadja, hogy erőszakkal 

telepített át menekülteket , április 12, 2022 

Moszkva tagadta azokat a vádakat, amelyek szerint ukrán 

menekülteket küldött volna erőszakkal Oroszországba, az UNICEF 

pedig - válaszul a kijevi állításokra - kijelentette, hogy nem 

rendelkezik bizonyítékkal arra vonatkozóan, hogy Oroszország 

gyermekeket rabolna el. 

Tatjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos kedden arról 

számolt be, hogy a Donyecki Népköztársaságból (DPR), a 

Luganszki Népköztársaságból (LPR) és Ukrajnából több mint 500 

ezer civil települt át önként Oroszországba a katonai konfliktus 

kezdete óta. 

" Felelősen kijelentem, hogy soha nem történt menekültek 

erőszakos áttelepítése Oroszországba, ezek mind hazugságok" - 

mondta az ombudsman asszony, utalva Kijev vádjára, miszerint 

Moszkva több mint 500 ezer civilt küldött erőszakkal 

Oroszországba, hogy "túszként használja őket", hogy nyomást 

gyakoroljon Ukrajnára a megadás érdekében. 

Moszkalkova elmondta, hogy személyesen beszélt több 

menekülttel, akik mind azt állították, hogy kifejezetten 

Oroszországban akartak menedéket keresni. Az ombudsman 

asszony azt állítja, hogy minden menekültet ellátnak a szükséges 

élelemmel, ruhával és gyógyszerekkel. 

A továbbiakban ragaszkodott ahhoz, hogy a Nemzeti Emberi Jogi 

Intézmények Globális Szövetségének (GANHRI) tisztviselői 

látogassanak el az oroszországi ideiglenes befogadóállomásokra, 

hogy saját szemükkel győződjenek meg a menedékkérők jólétéről. 

Korábban Moszkalkova elmondta, hogy Karim Atassi, az ENSZ 

Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) oroszországi irodájának 

megbízott vezetője meglátogatott egy ideiglenes 

befogadóközpontot a Rosztovi területen, amely a DPR közelében 

van, és nagyon pozitívan értékelte Oroszország menekülteket 

segítő erőfeszítéseit. 

Eközben Ljudmila Deniszova ukrán emberi jogi biztos felszólította 

a nemzetközi szervezeteket, például az ENSZ Nemzetközi 

https://www.youtube.com/watch?v=tTBWfkE7BXU
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Gyermekmentő Alapját (UNICEF), hogy avatkozzanak be a szerinte 

Oroszország által Ukrajnából erőszakkal elhurcolt gyermekek 

ügyében. 
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Denisova azt állítja, hogy több mint 121 000 gyermeket, köztük 

árvákat és szülőkkel rendelkező gyermekeket küldtek erőszakkal 

Oroszországba, és hogy a Kreml azt tervezi, hogy egyszerűsíti az 

örökbefogadási eljárásokat ezen gyermekek számára. 

Az UNICEF sürgősségi programjainak igazgatója, Manuel Fontaine, 

aki nemrég tért vissza Ukrajnából, egy keddi sajtótájékoztatón 

azonban kijelentette, hogy bár a szervezet hallott hasonló híreket, 

jelenleg nem rendelkezik olyan bizonyítékkal, amely alátámasztaná 

Kijev állításait, de "hajlandó utánajárni". 

Az UNICEF riasztó számokat közölt a katonai konfliktus által 

érintett gyermekek számáról. A szervezet szerint az 

ellenségeskedések kezdete óta több mint kétharmaduk - a 7,5 

millióból 4,8 millió - ukrán gyermeknek kellett elhagynia 

lakóhelyét, miközben a jelentések szerint mintegy 142-en 

meghaltak és 229-en megsebesültek. 

"Tudjuk, hogy ezek a számok valószínűleg sokkal magasabbak - és 

sokukat kereszttűz vagy robbanófegyverek használata okozta 

lakott területeken" - mondta Fontaine. 

A szervezet arra is figyelmeztet, hogy az Ukrajnában maradt 3,2 

millió gyermek felét "az a veszély fenyegeti, hogy nem lesz elég 

élelem", és az ostromlott városokban, például Mariupolban élők 

vannak a legrosszabb helyzetben. 

Az UNICEF korábban azt állította, hogy a katonai konfliktus 

kezdete óta több mint 4,5 millió ember menekült el Ukrajnából, 

míg jelenleg 7,1 millióan kényszerültek lakóhelyüket elhagyni. A 

szervezet szerint a menekültek több mint 90 százaléka nő és 

gyermek. 

https://www.rt.com/russia/553745-unicef-ukraine-children- 

menekült 

Nem említették Biden elnök családi korrupcióját és a vállalati Amerikát. 

felelős. 

A NED finanszírozza a legfontosabb ukrán propagandaszervet, a 

Kijevi Függetlenséget - Evan Reif, április 13, 2022 

Az egyik NED által támogatott újságíró még a neonáci Azov 

zászlóaljjal is harcol, és nyíltan kiáll háborús bűnök elkövetése 

mellett. 

A háború alatt az egyik legtermékenyebb hangadó a Kijevi 

https://www.rt.com/russia/553745-unicef-ukraine-children-refugee
https://www.rt.com/russia/553745-unicef-ukraine-children-refugee
https://www.rt.com/russia/553745-unicef-ukraine-children-refugee
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Független volt. Mind a weboldalán, mind a Twitter-fiókján 

keresztül szinte végtelen mennyiségű meg nem erősített és 

https://kyivindependent.com/
https://twitter.com/KyivIndependent
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gyakran fantasztikus ukránbarát propaganda, valamint a legújabb 

orosz atrocitásokról szóló, nem ellenőrzött és gyakran nem igazolt 

történetek. 

Annak ellenére azonban, hogy soha egyetlen bizonyítékkal sem 

szolgált, a háború előtti néhány ezer követőjéről mára több 

millióra nőtt, és további milliók követik az egyes riportereket. A 

média legnagyobbjai, mint például a CNN és a Fox News, 

rendszeresen népszerűsítik. 

Nézzünk meg erre példaként egy konkrét tweetet. 

Március 30-án a Kijevi Független ezt tweetelte: 
 

Itt az igazság és a hazugság keveredését láthatjuk. Míg a csapások 

a raktárat érték, és a Vöröskereszt ezt megerősítette (és azt is, 

hogy addigra már több mint két hete elhagyatott volt, és minden 

segélyt kiosztottak), nem adtak bizonyítékot arra, hogy a csapások 

oroszok voltak, és a Vöröskereszt nem kommentálta ezt. 

Az állítás egyetlen forrása, miszerint a támadások oroszok voltak, 

az Azov zászlóalj, ami komolyan megkérdőjelezi az állítás 

hitelességét. A Kyiv Independent ezt nem közli... 

Az ukrán katonai áldozatokról törvénytelen beszámolni. Ez azt 

jelenti, hogy csak halott oroszokat, égő orosz tankokat és orosz 

repülőgépek roncsait láthatják. Ez egy legyőzhetetlen ukrán 

hadsereg képét kelti, amely ezrével gyilkolja az oroszokat anélkül, 

hogy saját veszteségeket szenvedne. 

https://edition.cnn.com/2022/03/20/media/reliable-sources-kyiv-independent/index.html
https://video.foxnews.com/v/6299938540001#sp%3Dshow-clips
https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-30-22/h_e72f062ec9a89fb9a8af362127b66c42
https://twitter.com/KyivPost/status/1509158874020028418
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https://covertactionmagazine.com/2022/04/13/ned-finances-key- 

ukrán-propaganda-orgánum-kijevi független/#comment- 4865 

25. Ön, elnök úr többször is "megjósolta" Putyin elnök fegyveres beavatkozását 

Ukrajnában, azonban az EBESZ jelentései szerint az ukrán erők által a Donyecki 

(DPR) és a Luhanszki (LPR) Népköztársaságokban elkövetett, ártatlanok 

meggyilkolásának gyors eszkalációja (amely magában foglalt 4093 robbanást 

mindössze négy nap alatt) provokálta őt erre a humanitárius beavatkozásra. Ön, 

elnök úr, vagy bárki az Ön kormányából vagy hadseregéből javasolta vagy 

bátorította az ártatlanok meggyilkolásának gyors, erőszakos és halálos 

növekedését Donyeck (DPR) és Luhanszk (LPR) népköztársaságokban a Putyin 

elnök humanitárius beavatkozását megelőző napokban? 

Az inváziót megelőző négy napban az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet (EBESZ) tűzszünet-megfigyelői a 

tűzszünet megsértésének veszélyes növekedését dokumentálták 

Kelet-Ukrajnában: 5667 jogsértés és 4093 robbanás történt. / A 

legtöbb a Donyecki (DPR) és a Luhanszki (LPR) Népköztársaságok 

de facto határain belül történt, összhangban az ukrán kormányerők 

bejövő gránáttüzével. Mivel az EBESZ közel 700 tűzszüneti 

megfigyelője van a helyszínen, nem hihető, hogy ezek mind a 

szeparatista erők által megrendezett "hamis zászlós" incidensek 

voltak, ahogy azt amerikai és brit tisztviselők állították. 

https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war- 
orosz-bal-ukrán-baloldali-harc-it/5772361 

 

26. A fenti jelentés szerint a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok elleni gyilkos 

támadásokat amerikai és brit tisztviselők hamis zászlós incidensnek nevezték, és 

az ilyen állítások nem voltak hitelesek. Vajon ez az állítás egy újabb hazugság 

volt, hogy elfedje az ukrán szándékos provokációt, amelynek célja, hogy 

Oroszországot szándékosan belekeverje a végül is folytatott humanitárius 

beavatkozásba? 
 

Halálos kórokozók, biológiai fegyverek és a jog 

Nem csak Victoria Nuland politikai ügyekért felelős államtitkár-helyettes 

ismerte el, hogy az Egyesült Államok halálos kórokozókkal kapcsolatos 

kutatásokat végzett Ukrajnában. Más vezető amerikai tisztviselők is 

beismerték ugyanezt, köztük a DTRA műveleti, készenléti és gyakorlatokért 

felelős igazgatóhelyettese 2017-től 2020-ig Robert Pope és a kijevi amerikai 

nagykövetség védelmi fenyegetéscsökkentő irodájának vezetője, Joanna 

Wintrol (lásd alább a nyugati hírekben megjelent, hivatkozott idézeteket). 

https://covertactionmagazine.com/2022/04/13/ned-finances-key-ukrainian-propaganda-organ-the-kyiv-independent/#comment-4865
https://covertactionmagazine.com/2022/04/13/ned-finances-key-ukrainian-propaganda-organ-the-kyiv-independent/#comment-4865
https://covertactionmagazine.com/2022/04/13/ned-finances-key-ukrainian-propaganda-organ-the-kyiv-independent/#comment-4865
https://covertactionmagazine.com/2022/04/13/ned-finances-key-ukrainian-propaganda-organ-the-kyiv-independent/#comment-4865
https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia-left-ukraine-fight-it/5772361
https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia-left-ukraine-fight-it/5772361
https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia-left-ukraine-fight-it/5772361
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of-ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens
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27. Victoria Nuland politikai ügyekért felelős amerikai külügyminiszter-helyettes 

2022. március 8-án eskü alatt vallotta, hogy Ukrajnában "biológiai kutatási 

létesítmények vannak", és hogy az USA segítséget nyújt Kijevnek a kutatási 

anyagok megsemmisítésében, "hogy azok ne kerüljenek Oroszország kezébe". A 

bizonyítékok megsemmisítése volt a másik motiváció? 

 

• https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s- 
kérdések-világméretű-fenyegetések-meghallgatása 

• https://www.dailymail.co.uk/news/article-10615639/I-said-no-thing-Tulsi- 
Gabbard-denies-claiming-making-bioweapons-Ukraine-says-Mitt-Romney- 
RESIGN-doesnt-evidence-claims-treasonous.html 

• https://www.veteranstoday.com/2022/03/09/us-announces-it-will-secure- 
ukrainian-bioweapons-labs-from-russian-investigation/ 

• https://politicalarena.org/2022/03/12/us-backed-bio-labs-in-ukraine-story-is- 
not-a-hoax-here-is-the-evidence-we-have-found-so-far/ 

• https://sputniknews.com/20220325/covert-work-on-deadly-pathogens-how-us- 
military-biolabs-infiltrated-ukraine-1094193541.html 

 

Washington, D.C. 2022. március 8. Victoria Nuland politikai 

ügyekért felelős államtitkár-helyettes tanúskodik a szenátus 

külügyi bizottságának meghallgatása előtt Ukrajnáról - Fotó: 

Kevin Dietsch/Getty Images 

Március 16-án a The New York Times végre 

elismerte, hogy Hunter Biden elhagyott "pokoli 

laptopja" megér egy sztorit, és hogy a belőle 

előkerült e-maileket "hitelesítették", annak 

ellenére, hogy korábban figyelmen kívül hagyták és 

https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10615639/I-said-no-thing-Tulsi-Gabbard-denies-claiming-making-bioweapons-Ukraine-says-Mitt-Romney-RESIGN-doesnt-evidence-claims-treasonous.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10615639/I-said-no-thing-Tulsi-Gabbard-denies-claiming-making-bioweapons-Ukraine-says-Mitt-Romney-RESIGN-doesnt-evidence-claims-treasonous.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10615639/I-said-no-thing-Tulsi-Gabbard-denies-claiming-making-bioweapons-Ukraine-says-Mitt-Romney-RESIGN-doesnt-evidence-claims-treasonous.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10615639/I-said-no-thing-Tulsi-Gabbard-denies-claiming-making-bioweapons-Ukraine-says-Mitt-Romney-RESIGN-doesnt-evidence-claims-treasonous.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10615639/I-said-no-thing-Tulsi-Gabbard-denies-claiming-making-bioweapons-Ukraine-says-Mitt-Romney-RESIGN-doesnt-evidence-claims-treasonous.html
https://www.veteranstoday.com/2022/03/09/us-announces-it-will-secure-ukrainian-bioweapons-labs-from-russian-investigation/
https://www.veteranstoday.com/2022/03/09/us-announces-it-will-secure-ukrainian-bioweapons-labs-from-russian-investigation/
https://www.veteranstoday.com/2022/03/09/us-announces-it-will-secure-ukrainian-bioweapons-labs-from-russian-investigation/
https://politicalarena.org/2022/03/12/us-backed-bio-labs-in-ukraine-story-is-not-a-hoax-here-is-the-evidence-we-have-found-so-far/
https://politicalarena.org/2022/03/12/us-backed-bio-labs-in-ukraine-story-is-not-a-hoax-here-is-the-evidence-we-have-found-so-far/
https://politicalarena.org/2022/03/12/us-backed-bio-labs-in-ukraine-story-is-not-a-hoax-here-is-the-evidence-we-have-found-so-far/
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
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https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://mronline.org/2022/03/17/victoria-nuland-ukraine-has-biological-research-facilities-worried-russia-may-seize-them/
https://mronline.org/2022/03/17/victoria-nuland-ukraine-has-biological-research-facilities-worried-russia-may-seize-them/
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kétségbe vonva a New York Post 2020 októberi 

laptopbombázását. 

2022.03.26 Ösztöndíjasok: US DOD, Big Tech & Big Media Will 

Try to Mute Hunter Biden's Ukraine Bioweapon Labs Story / Az 

orosz védelmi minisztérium március 24-én újabb bizonyítékokat 

mutatott be arról, hogy Ukrajna részt vett a biológiai fegyverek 

kutatásában, felfedve, hogy Joe Biden elnök fia, Hunter, a 

Rosemont Seneca befektetési alapon keresztül finanszírozta a 

Pentagon katonai biológiai programját Ukrajnában. Vajon az 

amerikai média és igazságszolgáltatási gépezet közbelép-e az ügy 

kivizsgálásában? /"Úgy tűnik, az amerikai elnökök sok mindent 

megúsznak, amíg az úgynevezett Katonai-ipari- Hírszerzés-elleni-

Hírszerzés-Média-Akadémia-Akadémia-Think Tank komplexum 

(MICIMATT) mögöttük áll" - mondja Karen Kwiatkowski 

nyugalmazott amerikai légierő alezredes, az amerikai védelmi 

minisztérium egykori elemzője. "Az FBI Hunter Biden laptopjának 

eltussolása több mint két évig tartott. Ha az ukrán biolaborokat 

incidens nélkül megsemmisítik vagy eltakarítják, akkor azt várom, 

hogy ez a történet ennél hosszabb ideig marad az emlékezetben". 

/ Azt a tényt, hogy az USA biológiai fegyverek alkatrészeit 

fejlesztette Ukrajnában, a nemzetközi megfigyelők nagyrészt 

figyelmen kívül hagyták, míg Washington hevesen tagadta, hogy 

bármilyen módon részt vett volna a programban, és "orosz 

összeesküvés-elméletnek" bélyegezte. Victoria Nuland politikai 

ügyekért felelős államtitkár március 8-án azonban amerikai 

szenátoroknak azt mondta, hogy Ukrajnában valóban léteznek 

"biokutatási létesítmények", míg a BioPrepWatch egy 2010-es, 

internetes archívumokban őrzött cikke és az amerikai fegyveres 

erők fegyverek elterjedése elleni központja megerősítette, hogy 

Amerika 2005 óta fenntartotta a biokutatási együttműködést 

Kijevvel. / Az orosz védelmi minisztérium számos előadást tartott, 

amelyekből kiderült, milyen mélységű az amerikai biofegyver-

program Ukrajnában, amelyet a Pentagon Védelmi 

Fenyegetéscsökkentő Ügynöksége működtet. Legalább 

14 településen 31 laboratóriumot gyanúsítanak azzal, hogy részt 

vesznek az USA által finanszírozott katonai biológiai 

tevékenységekben. A Hunter Biden által társalapított Rosemont 

Seneca befektetési alap az orosz védelmi minisztérium szerint a 

Pentagon fő kapcsolattartójának, a Black & Veatchnek az 

alvállalkozójával, a Metabiotával együttműködve részt vett az 

https://www.lewrockwell.com/2021/12/karen-kwiatkowski/liberty-is-our-natural-condition/
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://sputniknews.com/20220312/whats-behind-washingtons-denial-of-biowarfare-weapons-programme-in-ukraine-1093810839.html
https://sputniknews.com/20220312/whats-behind-washingtons-denial-of-biowarfare-weapons-programme-in-ukraine-1093810839.html
https://sputniknews.com/20220312/whats-behind-washingtons-denial-of-biowarfare-weapons-programme-in-ukraine-1093810839.html
https://sputniknews.com/20220312/whats-behind-washingtons-denial-of-biowarfare-weapons-programme-in-ukraine-1093810839.html
https://sputniknews.com/20220311/us-tried-to-fund-bio-labs-in-ukraine-as-early-as-2005-records-show-1093786051.html
https://sputniknews.com/20220311/us-tried-to-fund-bio-labs-in-ukraine-as-early-as-2005-records-show-1093786051.html
https://sputniknews.com/20220325/covert-work-on-deadly-pathogens-how-us-military-biolabs-infiltrated-ukraine-1094193541.html
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ukrajnai biolaborok finanszírozásában. A Metabiota és a Black & 

Veatch a Pentagon biolaboratóriumai számára világszerte a 

berendezések fő beszállítóiként ismertek - pontosít a MoD. 
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Az orosz védelmi minisztérium bemutatója az ukrajnai laboratóriumok és az 

amerikai ügynökségek és vállalatok közötti koordinációról, többek között 

Hunter Biden és Soros György (balra), az amerikai külügyminisztérium, az 

USAID, a Gilead Sciences, a SkyMount Medical, a Metabiota, a Black&Veatch, a 

CH2M Hill, az USA ukrajnai nagykövetsége (középen), valamint a CDC, a Los 

Alamos-i Nemzeti Laboratórium és a Tennessee, Alaszka, Florida, Új-Mexikó és 

Virginia egyetemek (jobbra). Az alábbiakban a grúziai Lugar Központhoz, az 

ukrán egészségügyi minisztériumhoz és a kapcsolódó központokhoz és 

intézetekhez, valamint az ukrán védelmi minisztérium járványügyi osztályaihoz 

fűződő kapcsolatok láthatók. © Fotó: Orosz Védelmi Minisztérium 

Kwiatkowski szerint a főbb mainstream források valószínűleg 

elhallgatják a történetet, mivel a nagy amerikai védelmi 

vállalkozók jelentős összegeket fektetnek be az amerikai 

mainstream médiába. A Pentagon volt elemzője megjegyzi, hogy a 

felmérések alapján az amerikai mainstream média 

személyiségeinek, riportereinek és kiadóinak 90%-a politikailag 

demokrata párti, ami szinte lehetetlenné teszi, hogy támadják a 

demokrata kormányt és a kulcsfontosságú politikusokat. 

/"Szerintem el fogják nyomni, és a Google, a Facebook és a 

Twitter már most is blokkolja a hozzáférést sok tengerentúli új 

szervezethez" - mondja. / Mégis, a Daily Mail - az ausztrál 

származású amerikai médiamogul, Rupert Murdoch tulajdonában 

lévő médiaorgánum - március 25-én arról számolt be, hogy az 

orosz védelmi minisztérium megállapításai "legalább részben 

igazak". A médiaorgánum szerint a Hunter laptopjáról származó e-

mailek "azt mutatják, hogy segített több millió dolláros 

finanszírozást biztosítani" a Metabiotának, a védelmi minisztérium 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html?ito=social-twitter_dailymailus
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Ukrajnában dolgozó vállalkozójának, amely a világjárványt okozó, 

"biofegyverként felhasználható" betegségek kutatására 

szakosodott. / A média szerint Hunter 
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Biden és üzleti partnerei 500 000 dollárt fektettek be a 

Metabiotába a Rosemont Seneca nevű cégükön keresztül, és több 

millió dolláros finanszírozást szereztek a vállalatnak olyan 

befektetési óriásoktól, mint a Goldman Sachs. A Daily Mail idézi az 

amerikai kormány kiadási nyilvántartásait is, amelyek szerint a 

Pentagon 2014 februárja és 2016 novembere között 18,4 millió 

dolláros szerződést kötött a Metabiotával, amelyből 307 091 

dollárt "ukrán kutatási projektekre" különítettek el. / A 

Pentagonnak jó oka van a hallgatásra / A Daily Mail által idézett 

Sam Faddis volt vezető CIA-tiszt megjegyzi, hogy bár a Pentagon 

ragaszkodik ahhoz, hogy semmi aljas dolog nem történik 

Ukrajnában, és a biolaborok egyszerűen a világjárványra való 

korai figyelmeztető kutatásra összpontosítanak, "nem tudjuk 

biztosan, hogy csak ez történt". / A Pentagonnak jó oka van az 

igazság elhallgatására, mivel Francis Boyle, az Illinois-i Egyetem 

Jogi Főiskolájának nemzetközi jogi professzora szerint, aki a 

szóban forgó törvényt kidolgozta, potenciálisan megsérthette 

volna az 1989-es biológiai fegyverek elleni terrorizmus elleni 

törvényt (BWATA). /"Nincs más választásuk, mint hazudni, mert 

a biológiai fegyverek elleni terrorizmus elleni törvényem 

értelmében mindannyian életfogytiglani börtönbüntetésre 

számíthatnak, amiért Ukrajnában létrehozták ezeket a 

laboratóriumokat és finanszírozták őket" - mondja Boyle. "Az én 

törvényem szerint életfogytiglani börtönbüntetés jár azért, ha 

bármely amerikai állampolgár vagy lakos részt vesz a biológiai 

fegyverek kutatásában, védelmi tesztelésében, biológiai 

fegyverek felhalmozásában bárhol a világon". / Boyle 

szkeptikusan nyilatkozik a Pentagon felelősségre vonásának 

lehetőségéről. Emlékeztetett arra, hogy ő volt az első, aki 

felfedte, hogy a 2001. októberi lépfene-támadások az amerikai 

biológiai harcászati fegyverek laboratóriumából és programjából 

származnak. /"Ezt a Harvard Divinity Schoolban tartott 

konferencián tettem 2001. november 1-jén, és adtam néhány 

interjút, majd parancsot kaptam" - mondja. "És soha többé nem 

adtak interjút egyetlen nyugati hírforrásnak sem, és az Egyesült 

Államok kormánya még mindig hazudik annak a támadásnak az 

eredetéről. És eltussolták, és megúszták". 

/ ... / https://sputniknews.com/20220326/scholars-us-dod-big- 

tech--big-media-will-try-try-to-mute-hunter-bidens-ukraine- 

bioweapon-labs-story-1094219489.html 

 

https://sputniknews.com/20220326/scholars-us-dod-big-tech--big-media-will-try-to-mute-hunter-bidens-ukraine-bioweapon-labs-story-1094219489.html
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Kik azok az amerikaiak, akik az ukrajnai laboratóriumokban a 

biofegyver-kutatást koordinálják? április 1, 2022 
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Az orosz erők az Ukrajnában zajló különleges műveletük során 

felfedezték, hogy az országban az Egyesült Államok által 

működtetett biolaboratóriumok veszélyes kórokozók kutatását 

végzik. Bár Washington kezdetben megpróbálta tagadni a 

létezésüket, később megerősítette, de azt állította, hogy a 

laboratóriumok tevékenysége nem volt feltűnő. 

Az orosz védelmi minisztérium csütörtökön újabb 

dokumentumokat hozott nyilvánosságra, amelyeket az orosz erők 

foglaltak le Kelet-Ukrajnában, köztük Hunter Biden amerikai 

pénzember - Joe Biden amerikai elnök fia - és az ukrajnai biológiai 

kutatásokban részt vevő személyek közötti levelezést, amelyet egy 

befektetési cége segített finanszírozni. 

Az orosz védelmi minisztérium szóvivője, Igor Konasenkov 

vezérőrnagy szerint a dokumentumokból kiderült, hogy 

szándékukban áll létrehozni egy "különösen veszélyes 

mikroorganizmusok központi raktárát Kijevben", valamint 

biológiai anyagok drónok segítségével történő terjesztésének 

módját. 

Az e-mailekből kiderült, hogy a biológiai kutatási projektekben 

központi szerepet játszó amerikai személyek nevei a Metabiota és 

a Black & Veatch cégektől, valamint az amerikai Védelmi 

Fenyegetéscsökkentő Ügynökség (DTRA) tisztviselőinek nevei. A 

megnevezettek között szerepel többek között: 

A. Robert Pope 
Pope 2017-től 2020-ig a DTRA műveleti, készenléti és 

gyakorlatokért felelős igazgatóhelyettese volt. Korábban 

különböző pozíciókat töltött be a US Air Force European 

Command (USAFE), a US Central Command (USCC) és a Pentagon 

különböző intézményeiben. Pope részt vett a nukleáris 

fegyverekkel kapcsolatos nemzetközi szerződések ellenőrzésére 

szolgáló radiokémiai eljárások kidolgozásában (Air Force Technical 

Application Center). 

A nyilvánosságra hozott e-mailekből kiderült, hogy Pápa és 

Ukrajna 2016 és 2019 között hivatalban lévő egészségügyi 

minisztere, az amerikai születésű Ulana Suprun között levelezés 

folyt, aki azért ment Ukrajnába, hogy részt vegyen az Egyesült 

Államok által támogatott 2014-es puccsban. 

B. Rhys M. Williams 

https://sputniknews.com/20220331/russian-mod-unveils-emails-showing-hunter-bidens-key-role-in-funding-pathogen-research-in-ukraine-1094360814.html
https://sputniknews.com/20220331/russian-mod-unveils-emails-showing-hunter-bidens-key-role-in-funding-pathogen-research-in-ukraine-1094360814.html
https://sputniknews.com/20220325/report-hunter-biden-helped-secure-millions-for-dod-contractor-working-on-pandemic-causing-research-1094203705.html
https://sputniknews.com/20220325/report-hunter-biden-helped-secure-millions-for-dod-contractor-working-on-pandemic-causing-research-1094203705.html
https://sputniknews.com/20220325/report-hunter-biden-helped-secure-millions-for-dod-contractor-working-on-pandemic-causing-research-1094203705.html
https://sputniknews.com/20220324/what-is-rosemont-seneca-hunter-bidens-investment-firm-that-funded-ukrainian-biolabs-1094159926.html
https://sputniknews.com/20220324/what-is-rosemont-seneca-hunter-bidens-investment-firm-that-funded-ukrainian-biolabs-1094159926.html
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
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Williams 2020-ban vette át Pope helyét a DTRA megbízott 

igazgatójaként, miután korábban az ügynökség fejlesztési, 

tesztelési és értékelési igazgatója volt. Ő vezette a Védelmi 

Minisztérium azon programját, amelynek célja a külföldi 

tömegpusztító fegyverek és improvizált robbanóeszközök 

felderítésére, lokalizálására és semlegesítésére szolgáló 

képességek fejlesztése. Williams emellett az alelnöki posztot is 

betöltötte. 
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Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának nukleáris 

fegyverarzenáljáért felelős szervezeténél, a Nemzeti Nukleáris 

Biztonsági Igazgatóságnál (NNSA) a nonproliferációért felelős 

helyettes adminisztrátor. 

C. Joanna Wintrol 

A Wintrol 2021-ig vezette a DTRA ukrajnai projektjeit az Egyesült Államokban 

A kijevi nagykövetség védelmi fenyegetéscsökkentő irodája. 

A védelmi minisztérium által közzétett e-mailekből kiderült, hogy 

közvetlenül felügyelte a halálos kórokozókkal végzett kísérleteket, 

beleértve az UP-2 projektet, amely "az Ukrajnában előforduló 

erősen fertőző betegségek feltérképezésére" irányult, beleértve a 

lépfenét is; az UP-4 projektet, amelyet "az Ukrajnában a madarak 

által a migráció során terjesztett különösen veszélyes kórokozók 

kockázatértékelése"; az UP-8 projektet, amely "a krími-kongói 

vérzéses láz vírus és a hantavírusok terjedését Ukrajnában és a 

leptospirózis gyanújában szenvedő betegek 

differenciáldiagnózisának lehetséges szükségességét" vizsgálta. 

Korábban nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderült, hogy 

ő felügyelte a P-782-es projektet is, amely a betegségek 

denevérek általi terjedésének kutatására irányult. 

A Wintrol 2021 elején a kémiai biztonság és felszámolás (CSE) 

területére költözött. A DTRA kiadványa szerint a CSE korábban a 

Vegyifegyver-eliminációs (CWE) program és a Vegyifegyver-

megsemmisítési (CWD) program néven volt ismert. Az erőfeszítés 

"1992-ben kezdődött azzal a céllal, hogy a volt Szovjetunió (FSU) 

államainak kapacitását növelje a vegyi fegyverek (CW) jelentette 

fenyegetés csökkentésére a CW-készletek, a vegyi kutatási 

kapacitások és a gyártási létesítmények biztosítása és 

felszámolása révén, miközben a tudósokat békés célokra irányítja 

át" - írta az ügynökség. 

https://medium.com/u-s-embassy-kyiv/u-s-defense-threat-reduction-office-partners-with-ukrainian-government-to-keep-our-nations-safe-b25d7d62c46b
https://medium.com/u-s-embassy-kyiv/u-s-defense-threat-reduction-office-partners-with-ukrainian-government-to-keep-our-nations-safe-b25d7d62c46b
https://medium.com/u-s-embassy-kyiv/u-s-defense-threat-reduction-office-partners-with-ukrainian-government-to-keep-our-nations-safe-b25d7d62c46b
https://medium.com/u-s-embassy-kyiv/u-s-defense-threat-reduction-office-partners-with-ukrainian-government-to-keep-our-nations-safe-b25d7d62c46b
https://sputniknews.com/20220317/russia-believes-components-of-biological-weapons-were-created-in-ukraine---mod-1093960475.html
https://www.dvidshub.net/news/402832/dtras-cooperative-threat-reduction-historic-mission-libya
https://www.dvidshub.net/news/402832/dtras-cooperative-threat-reduction-historic-mission-libya
https://www.dvidshub.net/news/402832/dtras-cooperative-threat-reduction-historic-mission-libya
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A jobb alsó rész kibővített nézete: 
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D. Steven L. Edwards 
Edwards 2013 óta a Black & Veatch amerikai mérnöki cég 

vezérigazgatója, amely a Pentagon régi alvállalkozója, és amelyet 

a Pentagon számos építési feladatra használ. A cégnél 1978 óta 

dolgozik, korábban a vállalat operatív igazgatója volt. 

A Black & Veatch régóta ismert volt arról, hogy a Pentagon 

ukrajnai projektjein dolgozik, de az orosz erők által e hónap elején 

lefoglalt dokumentumokból kiderült, hogy a cég az ottani biológiai 

programokat felügyeli, beleértve a korábban említett UP-8 

projektet, amely a krími-kongói vérzéses lázat, a leptospirózist és 

a hantavírusokat tanulmányozza. 

E. Lance Lippencott 

2011 óta a Black & Veatch ukrajnai projektvezetője és biológiai 

projektkoordinátora. A Kansas City Business Journalnak 2021 

augusztusában elmondta, hogy a levegőben terjedő biológiai 

kórokozókkal kapcsolatos ukrajnai munkája segített a Black & 

Veatchnek egy olyan eszköz kifejlesztésében, amely megtisztítja a 

levegőt a SARS-CoV-2 vírusrészecskéktől, a COVID-19 vírus 

okozójától. Lippencott az amerikai hadsereg West Point-i katonai 

akadémiáján végzett. 

A védelmi minisztérium által közzétett egyik dokumentumban az 

ukrajnai Herszon régió biztonsági szolgálatának jelentése "az 

országunk járványügyi és járványügyi helyzetét fenyegető 

potenciális veszélyre utalt, amely a közelmúltban látott napvilágot 

a DTRA azon szándékának eredményeként, hogy a Black & Veatch 

cégen keresztül ellenőrzést gyakoroljon az ukrán mikrobiológiai 

laboratóriumok működése felett, amelyek olyan különösen 

veszélyes kórokozók kutatását végzik, amelyek felhasználhatók új 

típusú biológiai fegyverek létrehozására vagy 

továbbfejlesztésére". 

A Lippencott egy másik, az ukrán védelmi minisztériumnak címzett 

dokumentuma a fent említett UP-8 projekt meghosszabbítására 

vonatkozik. 

F. David Mustra 

"A biomonitorozás és az információátadás kérdéseit David Mustra 

felügyelte, aki szoros kapcsolatban áll a Pentagon egy másik 

vállalkozójával, a Metabiotával" - mondta Konashenkov. 

"Korábban a Cooperative Threat Reduction Program keretében 

https://sputniknews.com/20200526/us-reportedly-built-at-least-eight-biological-labs-to-work-with-deadly-pathogens-in-ukraine-1079420279.html
https://sputniknews.com/20200526/us-reportedly-built-at-least-eight-biological-labs-to-work-with-deadly-pathogens-in-ukraine-1079420279.html
https://sputniknews.com/20220317/russia-believes-components-of-biological-weapons-were-created-in-ukraine---mod-1093960475.html
https://www.bizjournals.com/kansascity/news/2021/08/13/black-veatch-energy-cloud-hummingbird-air-vaccine.html
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katonai bio-projekteket vezetett Ukrajnában és Kelet-Európában". 
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Mustra volt a vállalat ukrajnai biológiai biztonsági toborzási 

vezetője, a biológiai felügyelet és ellenőrzés vezetője, valamint a 

Metabiota kutatás-fejlesztési vezetője. 
 

G. Mary Guttieri 
Az UMass Amherstben mikrobiológiából doktorált Guttieri 2014 és 

2019 között a Metabiota ügyvezető alelnöke volt, korábban pedig 

a tudományos és technológiai igazgatóság alelnöke. Jelenleg a 

Labyrinth Global Health vezető tudósa. 

Ukrajnában Guttieri az amerikai biológiai program kutatási 

projektjeinek integrátora volt, és felügyelte az állatoknak mint a 

betegségek vektorainak kutatásával kapcsolatos biológiai 

projektek végrehajtását. 

H. Nita Madhav 

Madhav 2019 óta a Metabiota vezérigazgatója. Szakterülete a 

járványtan és a világjárványok, és közegészségügyből doktorált. Az 

orosz védelmi minisztérium szerint azonban a dokumentumokban 

nem volt információ arról, hogy konkrét biológiai programokat 

felügyelt volna Ukrajnában. 
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I. Scott Thornton 

Thorton volt a Metabiota vezető mikrobiológusa és laboratóriumi 

2006 és 2016 között az induló vállalkozások koordinátora. Korábban 

20 évet töltött az amerikai haditengerészetnél, ahol kutató 

mikrobiológusként és a haditengerészet fenyegetésértékelési 

osztályának vezetőjeként dolgozott. Önéletrajza szerint Thornton 

titkos létesítményekben végezte munkáját, többek között az 

egyiptomi Kairóban, és "katonai szempontból fontos 

kórokozókkal, különösen bélrendszeri kórokozókkal kapcsolatos 

kutatásokat végzett". 

Ukrajnában Thornton tanácsokat adott a helyi személyzetnek a 

rendkívül veszélyes kórokozókkal, valamint a DTRA-projektekkel 

kapcsolatos egyéb járványos betegségekkel kapcsolatos 

kérdésekben, és koordinálta az ukrajnai referencialaboratóriumok 

3. biológiai biztonsági szintre (BSL-3) történő felfejlesztését, 

amelyeket olyan fertőző ágensek vagy toxinok vizsgálatára 

használnak, amelyek a levegőn keresztül terjedhetnek és 

potenciálisan halálos fertőzéseket okozhatnak. 

https://sputniknews.com/20220331/who-are-the-americans- 

koordináló biológiai fegyverek-kutatás-ukrajnai-

laboratóriumokban- 1094370470.html 
 

A SPUTNIK NEWS CIKK FAKTUS-ELLENŐRZÉSE Re. Amerikai tömegpusztító 
fegyverek Ukrajnában 

 

Robert Pope beismerte, hogy az USA megsértette a BWC-t Ukrajnában 

A Bulletin of the Atomic Scientists szerint: 

Amerikai tisztviselő: Matt Field, 2022. február 25. 

Ukrajna orosz megszállása veszélybe sodorhatja az Egyesült 

Államokkal kapcsolatban álló, veszélyes kórokozókkal dolgozó 

ukrajnai laboratóriumok hálózatát - mondta Robert Pope, a 

Védelmi Minisztérium 30 éves programjának, a Cooperative 

Threat Reduction Programnak az igazgatója, amely segített a volt 

Szovjetunió tömegpusztító fegyvereinek biztosításában, valamint a 

korábbi biofegyvereket gyártó létesítmények és tudósok békés 

célokra való átirányításában. 

https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of- 

ukrán-kockázatok-veszélyes-patogének-kiszabadítása 

https://www.linkedin.com/in/scott-thornton-0bba8511/
https://www.phe.gov/s3/BioriskManagement/biocontainment/Pages/BSL-Requirements.aspx#%3A~%3Atext%3DBiosafety%20Level%203%20(BSL%2D3%2Cdesigned%20to%20be%20easily%20decontaminated
https://sputniknews.com/20220331/who-are-the-americans-coordinating-bioweapons-research-in-ukraine-labs-1094370470.html
https://sputniknews.com/20220331/who-are-the-americans-coordinating-bioweapons-research-in-ukraine-labs-1094370470.html
https://sputniknews.com/20220331/who-are-the-americans-coordinating-bioweapons-research-in-ukraine-labs-1094370470.html
https://sputniknews.com/20220331/who-are-the-americans-coordinating-bioweapons-research-in-ukraine-labs-1094370470.html
https://sputniknews.com/20220331/who-are-the-americans-coordinating-bioweapons-research-in-ukraine-labs-1094370470.html
https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of-ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens
https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of-ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens
https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of-ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens
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A következő bekezdésben azonban Robert Pope azt mondja, hogy ezek nem biológiai 

fegyverek, és ez mind orosz dezinformáció. Aztán három bekezdéssel később Mr. Pope 

elmagyarázza, hogy ha áramszünet lenne, és a fagyasztók kiolvadnának, 
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"a kórokozók képesek kiszabadulni a létesítményből, akkor potenciálisan fertőzőképesek 
lehetnek a 

a létesítmény körüli régiót." 

Megjegyezte továbbá: 

Pope szerint az ukrajnai laboratóriumokban található kórokozók 

létesítményenként változnak, de néhányat úgy lehet jellemezni, 

hogy az ukrán környezetben aggodalomra ad okot. Példaként 

említette az afrikai sertéspestis vírusát, amely sertésekben 

rendkívül fertőző, és 2012 óta több száz járványt okozott 

Ukrajnában. Elmondta, hogy egyes laboratóriumokban a szovjet 

biofegyverprogramból visszamaradt, kutatási célokra fagyasztva 

tárolt kórokozótörzsek lehetnek. 

https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of- 

ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens (A vastag betűs 

és piros betűs részeket a szerző adta hozzá.) 

Kérem, vegye figyelembe, amit Pope úr mondott: "...a szovjet biofegyver programból 

visszamaradt kórokozó törzsek." 

Ebben rejlik a nagy csalás, az euro-amerikai birodalom újabb kétszínű árulása. 

A Szovjetunió felbomlását követően Oroszország 1991-ben megnyitotta kapuit és aktáit 

a nyugati elemzők, sőt a CIA előtt is. Kitakarított, és megtagadta a biológiai és vegyi 

fegyverekkel kapcsolatos kutatásokat. Az USA lecsapott rá, és begyűjtötte ezeket a 

biológiai és vegyi fegyvereket, és Robert Pope, az Egyesült Államok ukrajnai vezető 

tisztviselője szerint a kutatást Oroszország küszöbén folytatta. Ez kétszínű árulás. 

Oroszország tudomást szerzett erről az árulásról, és azt mondta: "Nem akarjuk azokat a 

fegyvereket a küszöbünkön!", és elkezdte biztosítani őket, a nyugati mainstream média 

(MSM) "hírei" pedig eladják a hazugságot: Ukrajnában nincsenek biológiai fegyverek, 

miközben amerikai tisztviselők elismerik, hogy vannak, teljesen biztosak abban, hogy az 

amerikai adófizetők és szavazók, valamint a nemzetközi közösség többi része lenyelik a 

hazugságot, és vagy soha nem hallják az amerikai tisztviselők tényszerű beismerését, 

hogy valóban vannak biológiai fegyverek az amerikaiak által finanszírozott és 

működtetett ukrajnai laboratóriumokban, vagy talán csak nem érdekli őket. 

https://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1099461/
https://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1099461/
https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of-ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens/
https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of-ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens/
https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of-ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens/
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28. Ön, elnök úr, úgy gondolja, hogy a biológiai fegyverek okozta halál kellemes? 
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FELÜL: Anthrax események (járványok) térkép 2005 - 2016 

https://www.nature.com/articles/s41564-019-0435-4 
 

 

Amerikai biológiai kutatóközpontok térképei 
 

https://frontierindia.com/biological-labs-in-ukraine-admits-the-u-s-as-russia-exposes-pentagon-biological-warfare- 

fejlesztések/ 

https://www.nature.com/articles/s41564-019-0435-4
https://frontierindia.com/biological-labs-in-ukraine-admits-the-u-s-as-russia-exposes-pentagon-biological-warfare-developments/
https://frontierindia.com/biological-labs-in-ukraine-admits-the-u-s-as-russia-exposes-pentagon-biological-warfare-developments/
https://frontierindia.com/biological-labs-in-ukraine-admits-the-u-s-as-russia-exposes-pentagon-biological-warfare-developments/
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Úgy tűnik, hogy a Biológiai Elkötelezettség Program (CBEP) nem a megoldás, hanem 
inkább a 

probléma, mert mindig vannak "elszigetelési rések" (szivárgások). 
 

https://news.cgtn.com/news/2020-06-11/Global-netizens-reveal-growing-list-of-U-S-bio-security-labs- 

ReT49fqZEs/index.html A fent említett oldalon található egy videó, amelyet érdemes megnézni. Az USA 

örökös hegemóniára való törekvésének áldozatául esett nemzeteknek (beleértve azokat is, amelyeket 

olyan rágalomhadjáratok sújtanak, mint a "kínai vírus" és a halálos kórokozók) hangot kell adniuk, és nem 

szabad, hogy az USA vagy bárki cenzúrázza őket. 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR660.html
https://news.cgtn.com/news/2020-06-11/Global-netizens-reveal-growing-list-of-U-S-bio-security-labs-ReT49fqZEs/index.html
https://news.cgtn.com/news/2020-06-11/Global-netizens-reveal-growing-list-of-U-S-bio-security-labs-ReT49fqZEs/index.html
https://news.cgtn.com/news/2020-06-11/Global-netizens-reveal-growing-list-of-U-S-bio-security-labs-ReT49fqZEs/index.html
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Kolerajárványok: P.K. Bardhan, Nemzetközi Hasmenéses Betegségkutató Központ, Banglades (ICDDR,B) 

PAHO.org 

29.  Felmerült-e valaha Önben, elnök úr, hogy egy háború kiprovokálása egy olyan 

országban, ahol több mint 30 amerikai biológiai "kutatási" laboratórium 

található, olyan biológiai kórokozók felszabadulásához vezethet, amelyek a 

COVID-19-nél sokkal rosszabb világjárványhoz vezethetnek? 

"A fagyasztók kialszanak..." https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-

invasion-of- ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens 

30. Szivárognak-e valaha vagy gyakran a BSL-3 és 4 laboratóriumokból? 

Az Atomtudósok Közlönyének jelentése 123 "incidensről" szóló 

jelentést sorol fel, amelyekhez FOI-kérelmek alapján jutottak 

hozzá a BSL-4 laboratóriumokban történt elszigetelési 

sérülésekről, és amelyek kizárólag "emberi hiba" elemzésével 

kapcsolatosak. 

https://thebulletin.org/2019/02/supplementary-material-for- 

emberi hiba a magas biológiailag elkülönített 

laboratóriumokban - valószínű járványveszély 

Az elszigetelési rések száma kétségtelenül sokkal magasabb. 

Az európaiak tettek némi erőfeszítést ebbe az irányba, de csak 

Európában. 

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560- 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paho.org%2Fdisasters%2Fdmdocuments%2FCholera%2520Outbreaks%2520Impact%2520Prevention%2520Control.pdf&psig=AOvVaw0_QP5rTrilNKju6lq_N6-e&ust=1649032707606000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0Q3YkBahcKEwjQnsSN1_b2AhUAAAAAHQAAAAAQAw
https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of-ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens/
https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of-ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens/
https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of-ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens/
https://thebulletin.org/2019/02/supplementary-material-for-human-error-in-high-biocontainment-labs-a-likely-pandemic-threat/
https://thebulletin.org/2019/02/supplementary-material-for-human-error-in-high-biocontainment-labs-a-likely-pandemic-threat/
https://thebulletin.org/2019/02/supplementary-material-for-human-error-in-high-biocontainment-labs-a-likely-pandemic-threat/
https://thebulletin.org/2019/02/supplementary-material-for-human-error-in-high-biocontainment-labs-a-likely-pandemic-threat/
https://thebulletin.org/2019/02/supplementary-material-for-human-error-in-high-biocontainment-labs-a-likely-pandemic-threat/
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.36.2000089#r14
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7917.ES.2020.25.36.2000089#r14 

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.36.2000089#r14
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Érdemes megismételni, hogy a biológiai fegyverekről szóló egyezmény 182 aláírója közül 

az USA az egyetlen, amely 2001-ben kivonult az ellenőrzési mechanizmusról szóló 

tárgyalásokból. 

 
 

Joanna Wintrol - MEGERŐSÍTETT 

Egy interjú szerint Joanna Wintrol, az Egyesült Államok kijevi nagykövetségének védelmi 

fenyegetéscsökkentő irodájának vezetője a Medium.Com által kiadott interjú szerint 

2020. augusztus 17-én jelent meg a kijevi amerikai nagykövetségen: 

"...Az ukrán kormánnyal együttműködve konszolidáljuk és 

biztosítjuk az ukrán kormányzati létesítményekben lévő veszélyes 

kórokozókat és toxinokat." 

https://medium.com/u-s-embassy-kyiv/u-s-defense-threat- 

csökkentési hivatal-partnerség-ukrán-kormánnyal-az-

nemzetünk-biztonságban- tartásáért-b25d7d62c46b 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy 1) ismét elismerte a BWC megsértését a veszélyes 

kórokozók szállításával és tárolásával, és a fenti cikkben nem említette a kórokozók 

"megsemmisítését". Ez ismét megerősíti, hogy az USA által finanszírozott és 

működtetett ukrajnai BSL-nek valóban volt 

- amit egy amerikai célország biológiai fegyvernek tekinthet és természetesen tekintene 

is, bizonyítva ezzel, hogy az USA kategorikusan hamisan tagadja, hogy rendelkezik ilyen 

fegyverekkel. Kérjük, vegye figyelembe: 
 

Wintrol asszony fent idézett, közzétett vallomásával a 

három vezető amerikai tisztviselő közül kettő elismeri 

és megerősíti azokat az orosz állításokat, amelyek 

szerint Ukrajnában fegyverként felhasználható biológiai 

kórokozók vannak. 

Robert Pope beismeréseihez hasonlóan ezek a kijelentések is egy nyugati hírforrásban 

jelentek meg, cáfolva azokat az állításokat, amelyek szerint az ilyen állítások "orosz 

propaganda". 

Az orosz védelmi minisztérium szerint február 24-én az ukrajnai 

biológiai laboratóriumok munkatársai különösen veszélyes 

kórokozókat semmisítettek meg. Köztük voltak a pestis, a lépfene, 

a tularémia, a kolera és más halálos betegségek kórokozói. 

Egyébként a Pentagon és az ukrán egészségügyi minisztérium 

között megállapodás született a közös biológiai tevékenységről. 

De a pénzek valódi kedvezményezettje az ukrán védelmi 

https://medium.com/u-s-embassy-kyiv/u-s-defense-threat-reduction-office-partners-with-ukrainian-government-to-keep-our-nations-safe-b25d7d62c46b
https://medium.com/u-s-embassy-kyiv/u-s-defense-threat-reduction-office-partners-with-ukrainian-government-to-keep-our-nations-safe-b25d7d62c46b
https://medium.com/u-s-embassy-kyiv/u-s-defense-threat-reduction-office-partners-with-ukrainian-government-to-keep-our-nations-safe-b25d7d62c46b
https://medium.com/u-s-embassy-kyiv/u-s-defense-threat-reduction-office-partners-with-ukrainian-government-to-keep-our-nations-safe-b25d7d62c46b
https://medium.com/u-s-embassy-kyiv/u-s-defense-threat-reduction-office-partners-with-ukrainian-government-to-keep-our-nations-safe-b25d7d62c46b
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
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minisztérium laboratóriumai voltak. Ezek Kijevben, Odesszában, 

Lvovban és Harkovban voltak. A teljes finanszírozás 32 millió 

dollárt tett ki. 
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https://ru-main.ru/russia-continues-revealing-ukraines-biolab- 

secret-activity-under-us-supervision/ 

Ennek van értelme. Kár, hogy Oroszország katonai beavatkozására volt szükség ahhoz, 

hogy az amerikai biztonsági tisztviselők megsemmisítsék ezeket a halálos kórokozókat, 

ahogyan azt már évtizedekkel ezelőtt meg kellett volna tenniük, ha valóban így történt, 

mivel azok elszállítása egy másik, Ukrajnán kívüli helyre túlságosan egyszerű lenne, mivel 

az amerikai diplomaták diplomáciai mentességük értelmében bármit bárhová ellenőrzés 

nélkül szállíthatnak. 

Steven Edwards 

31. Az Egyesült Államok által finanszírozott (DTRA) és működtetett (Black & Veatch 

Special Projects Corp.) biológiai kutatásokra vonatkozó bizonyítékok 

Ukrajnában az amerikai szövetségi vállalkozói nyilvántartásból. 
 

https://covertactionmagazine.com/2022/03/22/u-s-lied-about-funding-dangerous-pathogen-research-in- 

secret-ukrainian-biolabs-newly-leaked-documents-reveal/ 

https://ru-main.ru/russia-continues-revealing-ukraines-biolab-secret-activity-under-us-supervision/
https://ru-main.ru/russia-continues-revealing-ukraines-biolab-secret-activity-under-us-supervision/
https://ru-main.ru/russia-continues-revealing-ukraines-biolab-secret-activity-under-us-supervision/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/22/u-s-lied-about-funding-dangerous-pathogen-research-in-secret-ukrainian-biolabs-newly-leaked-documents-reveal/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/22/u-s-lied-about-funding-dangerous-pathogen-research-in-secret-ukrainian-biolabs-newly-leaked-documents-reveal/
https://covertactionmagazine.com/2022/03/22/u-s-lied-about-funding-dangerous-pathogen-research-in-secret-ukrainian-biolabs-newly-leaked-documents-reveal/
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A valószínűsíthető okot a laptop részletei, az amerikai tisztviselők 
nyilatkozatai és az amerikai 

kormányzati nyilvántartások 

Ha ezeket az 1) beismeréseket hozzáadjuk a 2) Hunter Biden laptopjának részleteihez és 

3) az amerikai kormányzati feljegyzésekhez, akkor valószínűsíthetően okunk van a 

halálos kórokozók létrehozását, tárolását, szállítását és kutatását tiltó amerikai és 

nemzetközi törvények megsértése miatt indított bűnügyi nyomozásra. Vannak továbbá 

bizonyítékok megsemmisítésével, tanúk befolyásolásával, az igazságszolgáltatás 

akadályozásával stb. kapcsolatos kérdések is. 

Az ukrajnai orosz hadsereg által biztosított, az ukrajnai biológiai 

kórokozók kutatásával kapcsolatos amerikai dokumentumok közül 

néhányat első kézből tekinthet meg: 
https://disk.yandex.ru/d/ndINmQKPfDRM0w. 

A Brinegar kontra Egyesült Államok ügyben az Egyesült Államok 

Legfelsőbb Bírósága a valószínűsíthető okot úgy határozza meg, 

hogy "ha a rendőrök tudomására jutott tények és körülmények, 

amelyekről ésszerűen megbízható információval rendelkeznek, 

önmagukban elegendőek ahhoz, hogy egy kellő körültekintéssel 

rendelkező ember számára megalapozzák a bűncselekmény 

elkövetésének feltételezését". 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/338/160/ 
 

Korábbi magas rangú amerikai tisztviselők beismerései arról, hogy az 

amerikai tisztviselők szándékos, szélsőséges megtévesztést követtek el, 

ami más nemzetek háborúit okozta. 

Karen U. Kwiatkowski, az amerikai légierő alezredese (nyugállományú) első kézből 

származó beszámolója arról, hogy a hazugságok és a megtévesztések hogyan rántották 

bele az Egyesült Államokat az iraki (illegális és igazságtalan) háborúba. (Kwiatkowski 

asszony többek között a Pentagon irodai tisztjeként és a Nemzetbiztonsági 

Ügynökségnél töltött be különböző szerepköröket). 

https://www.salon.com/2004/03/10/osp/ ; 

https://www.fortressonahill.com/2020/12/20/karen-kwiatkowski-ep-88/ & A szabadság 

a természetes állapotunk - LewRockwell LewRockwell.com 

J. Michael Springmann művei, aki az Egyesült Államok kormányában a 

Külügyminisztérium külügyi szolgálatának diplomatájaként dolgozott, Németországban, 

Indiában és Szaúd-Arábiában. A szövetségi szolgálatból kilépve jelenleg Washingtonban 

praktizál, és a következő könyvek szerzője: Vízumok az al-Kaidának: CIA Handouts That 

Rocked the World, és Goodbye, Europe? Hello, Chaos? Merkel migránsbombája című 

https://disk.yandex.ru/d/ndINmQKPfDRM0w
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/338/160/
https://www.salon.com/2004/03/10/osp/
https://www.fortressonahill.com/2020/12/20/karen-kwiatkowski-ep-88/
https://www.lewrockwell.com/2021/12/karen-kwiatkowski/liberty-is-our-natural-condition/
https://www.lewrockwell.com/2021/12/karen-kwiatkowski/liberty-is-our-natural-condition/
https://www.lewrockwell.com/2021/12/karen-kwiatkowski/liberty-is-our-natural-condition/
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könyvében leplezi le: 

Amerikai katonák és köztisztviselők ezrei vesztették életüket a 

terrorizmus elleni háborúban. Számos nemzet ártatlan polgárai, 

köztük a 9/11-én megölt amerikaiak is megfizették a végső árat. 
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Miközben az USA kormánya azt állítja, hogy a terrorizmus ellen 

harcol, ugyanez a kormány nem hajlandó elismerni, hogy milyen 

szerepet játszott abban, ami egy halálos nemzetközi mocsárrá 

vált. 

Vízumok az al-Kaidának: CIA Handouts That Rocked the World 

(CIA-osztogatások, amelyek megrázták a világot) című könyvében 

tisztázza a helyzetet, és magas rangú amerikai kormányzati 

tisztviselőket hibáztat. 

Az 1980-as években a CIA muszlim ügynököket toborzott és 

képzett ki az afganisztáni szovjet invázió elleni harcra. 

Később a CIA ezeket az ügynököket Afganisztánból a Balkánra, 

majd Irakba, Líbiába és Szíriába szállította, illegális amerikai 

vízummal utazva. 

Ezek az Egyesült Államok által támogatott és kiképzett harcosok 

egy olyan szervezetté alakulnának át, amely a dzsihadista 

terrorizmus szinonimája: az al-Kaidává. 

http://www.michaelspringmann.com 20 

Különböznek-e az amerikaiak által kiképzett és finanszírozott neonáci csoportok az al-

Kaidától és más terrorista csoportoktól? Mindkettő tömeggyilkosságot követ el, tehát 

ugyanazok. 

116. KONGRESSZUS, 1. ülésszak, S. 894 

A belbiztonsági minisztériumon, az igazságügyi minisztériumon és 

a Szövetségi Nyomozó Irodán belül a belföldi terrorista 

tevékenység elemzése és nyomon követése céljából külön 

belföldi terrorista irodák felállításának engedélyezése, valamint a 

szövetségi kormány kötelezése arra, hogy lépéseket tegyen a 

belföldi terrorizmus megelőzésére. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZENÁTUSÁBAN, 2019. március 27. 

Durbin úr (a maga, Blumenthal úr, Booker úr, Cardin úr, Coons úr, 

Duckworth asszony, Harris asszony, Kaine úr, Klobuchar asszony, 

Markey úr, Whitehouse úr, Sanders úr, Schatz úr és Reed úr 

nevében) a következő törvényjavaslatot terjesztette elő, amelyet 

kétszer olvastak fel és továbbítottak az Igazságügyi Bizottság elé. 

EGY TÖRVÉNYJAVASLAT 

A belbiztonsági minisztériumon, az igazságügyi minisztériumon és 

a belbiztonsági minisztériumon belül a belföldi terrorizmussal 

foglalkozó hivatalok felállításának engedélyezése. 

http://www.michaelspringmann.com/
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20 Hány más terrorista csoportot támogatott az USA? Hillary Clinton volt külügyminiszter nagyon nyíltan 
támogatta a nemzetközileg elismert LTTE terrorista csoportot Srí Lankán, és még ez a szerző is 
meglátogatott egy amerikai tervezésű (és Szaúd-Arábia által finanszírozott) talbáni képzési madraszát 
Iszlámábád közelében, pakisztáni katonák kíséretében 1993 novemberében, amikor újságíróként 
dolgozott. 

https://www.srilankaexpress.org/hillary-ltte
https://www.srilankaexpress.org/hillary-ltte
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a Szövetségi Nyomozó Irodát a belföldi terrorista tevékenység 

elemzésére és nyomon követésére, valamint a szövetségi 

kormányt a belföldi terrorizmus megelőzésére irányuló lépések 

megtételére kötelezi. 

Legyen megalkotva az Amerikai Egyesült Államok Szenátusa és 

Képviselőháza az összegyűlt kongresszusban, 

SZAKASZ 1. Rövid cím. 

Ez a törvény "A belföldi terrorizmus megelőzéséről szóló 2019. 

évi törvény" néven idézhető. 

SEC. 2. Megállapítások. 

A Kongresszus a következőket állapítja meg: 

(1) A fehér felsőbbrendűség hívei és más szélsőjobboldali 

szélsőségesek jelentik az Egyesült Államokra leselkedő 

legjelentősebb belföldi terrorfenyegetést. 

(2) 2019. február 22-én a Trump-kormányzat egyik amerikai 

igazságügyi minisztériumi tisztviselője a New York Times egyik 

véleménycikkében azt írta, hogy "a fehér felsőbbrendűség és a 

szélsőjobboldali szélsőségesség az Egyesült Államokra leselkedő 

legnagyobb belbiztonsági fenyegetések közé tartozik". Sajnálatos 

módon az elmúlt 25 évben a bűnüldözés mind szövetségi, mind 

állami szinten lassan reagált. ... A szélsőjobboldali szélsőséges 

csoportokkal kapcsolatban álló személyek és csoportok által 

elkövetett gyilkosságok száma jelentősen megnőtt.". 

(3) A kormány elszámoltatási hivatalának 2017. áprilisi jelentése 

a hazai erőszakos szélsőségesek által jelentett jelentős, halálos 

fenyegetésről kifejtette, hogy "2001. szeptember 12. óta a hazai 

erőszakos szélsőségesek által okozott halálos áldozatok száma 1 

és 49 között mozgott egy adott évben". A jelentés megjegyezte: 

"A szélsőjobboldali erőszakos szélsőségesek támadásaiból eredő 

halálos áldozatok száma a 15 évből 10-ben meghaladta a 

radikális iszlamista erőszakos szélsőségesek által okozott halálos 

áldozatok számát, és a 2001. szeptember 12. óta eltelt 3 évben 

ugyanannyi volt. A 

A 2001. szeptember 12. óta történt 85 halálos áldozattal járó 

szélsőséges erőszakos incidensből 62-ért (73 százalék) 

szélsőjobboldali erőszakos szélsőséges csoportok, míg 23-ért (27 

százalék) radikális iszlamista erőszakos szélsőségesek voltak 

felelősek.". 
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(4) A Szövetségi Nyomozó Iroda és a Belbiztonsági Minisztérium 

2017. májusi, nem titkosított közös hírszerzési közleménye 

megállapította, hogy "a fehér fajgyűlölő szélsőségesek halálos 

erőszakkal fenyegetnek", és hogy a fehér fajgyűlölők 
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"2000 és 2016 között 26 támadás során 49 gyilkosságért voltak 

felelősek ... többért, mint bármely más hazai szélsőséges 

mozgalom". 

(5) A szélsőjobboldali szélsőségesek által elkövetett halálos 

kimenetelű terrortámadások közé tartozik- ... 

https://www.congress.gov/116/bills/s894/BILLS-116s894is.xml 

Nincsenek olyan törvények, amelyek tiltják az ilyesmit? 

Igen, de ezeket nem hajtják végre, ha a támadók amerikaiak. Az amerikai terrorista 

csoportok (mint a CIA és más amerikai neonáci csoportok) finanszírozása teljesen rendben 

van - nincs probléma. 

Azonban az ukrajnai neonáci (terrorista) csoportok finanszírozása és/vagy fegyverekkel 

való ellátása, ahogyan azt az amerikai és az uniós kormányok évek óta rutinszerűen 

teszik, talán átlépi ezt a küszöböt. Lásd például az ENSZ emberi jogi főbiztosa által 

kiadott dokumentumot: 

www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_14th_HRMMU_Report.pdf. 

Ez a dokumentum közvetlenül belekeveri az AZOV-ot, és egy igazságos világban bárki 

számára bizonyítania kellene, hogy az ukrajnai háború 2014-ben kezdődött, nem pedig 

Oroszország 2022 februárjában történt fegyveres beavatkozásával, ahogyan azt az 

amerikai kormány tisztviselői folyamatosan állítják. 

18 U.S. Code § 2339B - Anyagi támogatás vagy erőforrások 

nyújtása kijelölt külföldi terrorista szervezeteknek 

Aki tudatosan anyagi támogatást vagy erőforrásokat nyújt külföldi 

terrorista szervezetnek, vagy erre kísérletet tesz, vagy erre 

szövetkezik, e cím alapján pénzbírsággal vagy legfeljebb 20 évig 

terjedő szabadságvesztéssel, vagy mindkettővel büntetendő, és ha 

ez bármely személy halálát eredményezi, tetszőleges időtartamra 

vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. E 

bekezdés megsértéséhez a személynek tudnia kell arról, hogy a 

szervezet terrorista szervezetnek minősül (a (g)(6) alszakaszban 

meghatározottak szerint), hogy a szervezet terrorista 

tevékenységet folytatott vagy folytat (a bevándorlási és 

állampolgársági törvény 212(a)(3)(B) szakaszában 

meghatározottak szerint), vagy hogy a szervezet terrorista 

tevékenységet folytatott vagy folytat (az 1988-as és 1989-es 

pénzügyi évekre vonatkozó külkapcsolatok engedélyezéséről szóló 

törvény 140(d)(2) szakaszában meghatározottak szerint). 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2339B 

https://www.congress.gov/116/bills/s894/BILLS-116s894is.xml
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_14th_HRMMU_Report.pdf
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-1016054322-611479343&term_occur=999&term_src=title%3A18%3Apart%3AI%3Achapter%3A113B%3Asection%3A2339B
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-559032093-611479341&term_occur=999&term_src=title%3A18%3Apart%3AI%3Achapter%3A113B%3Asection%3A2339B
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-559032093-611479341&term_occur=999&term_src=title%3A18%3Apart%3AI%3Achapter%3A113B%3Asection%3A2339B
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-991716523-1415921655&term_occur=999&term_src
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-559032093-611479341&term_occur=999&term_src
https://www.law.cornell.edu/topn/immigration_and_nationality_act
https://www.law.cornell.edu/topn/immigration_and_nationality_act
https://www.law.cornell.edu/topn/foreign_relations_authorization_act_fiscal_years_1988_and_1989
https://www.law.cornell.edu/topn/foreign_relations_authorization_act_fiscal_years_1988_and_1989
https://www.law.cornell.edu/topn/foreign_relations_authorization_act_fiscal_years_1988_and_1989
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2339B
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És itt van ez is: 

18 U.S. Code § 175 - Biológiai fegyverekkel kapcsolatos 

tilalmak 

(a) Általánosságban.- 

Aki tudatosan kifejleszt, előállít, raktároz, átad, megszerez, megtart 

vagy birtokol bármilyen biológiai anyagot, toxint vagy 
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fegyverként való felhasználásra szánt hordozórendszert, vagy 

tudatosan segít egy külföldi államnak vagy bármely szervezetnek 

ebben, vagy megkísérli, megfenyegeti vagy összeesküszik, e cím 

alapján pénzbírsággal vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel 

vagy több évig terjedő szabadságvesztéssel vagy mindkettővel 

büntetendő. Az e szakasz szerinti, az Egyesült Államok 

állampolgára által vagy ellen elkövetett bűncselekményre a 

szövetségi állam területén kívüli joghatóság vonatkozik. 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/175 (A szerző által 

hozzáadott félkövér szöveg) 

Az orosz elnök kétségtelenül fenyegetőnek tartja az amerikai biolaborokat, amelyek 

halálos, rendkívül fertőző biológiai kórokozókkal vannak megtöltve közvetlenül a 

határán. Nagy a világ. Miért pont az ő határán(?), hacsak nem fenyegetésként 

(legalábbis) vagy fegyverként vannak ott, függetlenül az amerikai tisztviselők 

kifogásaitól, akik úgy tűnik, kiérdemelték maguknak a lehetséges életfogytiglani 

börtönbüntetést. Így kétségtelen, hogy a vállalatok által irányított mainstream média 

(MSM) cenzúrázni fogja az egész illegális biolaborok történetét, hogy a szavazóközönség 

soha ne halljon róla, csak évek múlva, ha a civilizáció, ahogy mi ismerjük, túléli ezt az 

időt. 

Oroszország 181 másik országgal együtt aláírta a Biológiai Fegyverekről szóló 

egyezményt, míg az USA nem tartja be az ellenőrzési szabályokat, ami hitelessé teszi az 

orosz álláspontot ebben a kérdésben, és teljesen elvitatja az USA minden hitelességét. 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/175
https://www.armscontrol.org/factsheets/bwcsig
https://www.armscontrol.org/factsheets/bwcsig
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És most egy népszerűtlen elnök amerikai kényszerítő 

befolyást és fegyvereket használ, beleértve a 

biológiai fegyverként használható, rendkívül fertőző 

biológiai kórokozókat, és manipulálja az európai 

szövetségeseket egy újabb népszerűtlen háborúba - 

amelyet a vállalatok tulajdonában lévő és ellenőrzött 

amerikai mainstream "híripar" lopakodva véd - egy 

olyan háborúba, amely túl könnyen válhat 

termonukleáris armageddonná egyik napról a 

másikra, pontosan ugyanazokat a módszereket 

követve, mint amiket Lt. Karen U. Kwiatkowski 

nyugalmazott ezredes és Michael Springmann volt 

amerikai külügyminisztériumi tisztviselő és diplomata 

a korábbi igazságtalan és illegális háborúk 

megindításakor. Valaki elutasíthatja a 

sputniknews.com által felhozott állításokat, mint 

orosz propagandát, de a források tényellenőrzése azt 

bizonyítja, hogy 100%-ban pontosak, legalábbis a 

fent idézett cikkben. 

32. A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) hitelességi kérdései 

Soha nem volt hiteles nemzetközi testület a potenciális kettős felhasználású biológiai 

kórokozók és vegyi fegyverek fejlesztésének szabályozására. Ráadásul egy szervezet 

egyedül nem tudná elvégezni a munkát a lehetséges összeférhetetlenségek és az ebből 

következő esetleges elfogultság miatt, mint például az OPCW által elkövetett, jól 

alátámasztott eltussolások esetében, amelyeket számos újságíró, köztük Aaron Maté, a 

Grayzone munkatársa, Mick Wallace és Clare Daley európai parlamenti képviselők, öt 

korábbi OPCW-tisztviselő, más tömegpusztító fegyverek ellenőrei, nemzetközi 

diplomaták és mások vizsgáltak. 

• https://www.youtube.com/watch?v=pG0pZBDpAJM 

• https://thegrayzone.com/category/opcw-douma 

• https://www.rt.com/news/521143-eu-parliament-opcw-fake-news 

• https://thegrayzone.com/2021/04/20/at-un-ex-colin-powell-aide-calls-out- 

egregious-opcw-syria-cover-up 

• https://www.youtube.com/watch?v=-U8VdAdo8Sw 

• https://thegrayzone.com/2021/04/19/in-un-speech-veteran-diplomat-issues- 

https://www.reuters.com/world/us/biden-approval-rating-drops-new-low-40-reutersipsos-poll-finds-2022-03-22/
https://www.youtube.com/watch?v=pG0pZBDpAJM
https://thegrayzone.com/category/opcw-douma/
https://www.rt.com/news/521143-eu-parliament-opcw-fake-news
https://thegrayzone.com/2021/04/20/at-un-ex-colin-powell-aide-calls-out-egregious-opcw-syria-cover-up
https://thegrayzone.com/2021/04/20/at-un-ex-colin-powell-aide-calls-out-egregious-opcw-syria-cover-up
https://thegrayzone.com/2021/04/20/at-un-ex-colin-powell-aide-calls-out-egregious-opcw-syria-cover-up
https://www.youtube.com/watch?v=-U8VdAdo8Sw
https://thegrayzone.com/2021/04/19/in-un-speech-veteran-diplomat-issues-moving-call-for-action-on-opcws-syria-cover-up
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moving-call-for-action-on-opcws-syria-cover-up (mozgó-felhívás az opcws-

szíriai fedőakcióra) 

• https://www.truthdig.com/articles/chemical-weapons-watchdog-is-just-an- 

american-lap-dog 

https://thegrayzone.com/2021/04/19/in-un-speech-veteran-diplomat-issues-moving-call-for-action-on-opcws-syria-cover-up
https://thegrayzone.com/2021/04/19/in-un-speech-veteran-diplomat-issues-moving-call-for-action-on-opcws-syria-cover-up
https://www.truthdig.com/articles/chemical-weapons-watchdog-is-just-an-american-lap-dog
https://www.truthdig.com/articles/chemical-weapons-watchdog-is-just-an-american-lap-dog
https://www.truthdig.com/articles/chemical-weapons-watchdog-is-just-an-american-lap-dog
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• https://russiaun.ru/en/news/syria05112020 

Az 1972-es biológiai fegyverekről szóló egyezményhez (BWC) 

csatolt jegyzőkönyv megkötéséről szóló nemzetközi tárgyalások 

Genfben meghiúsultak, miután az Egyesült Államok július végén 

elutasította a jegyzőkönyvet, ami bizonytalanságot vetett előre a 

tárgyalások jövőjét illetően. A BWC részes államai 1995 óta 

üléseztek az ad hoc csoport néven ismert testület keretében, hogy 

tárgyalásokat folytassanak a jegyzőkönyvről - a BWC 

megerősítését célzó, jogilag kötelező érvényű megállapodásról, 

amely tiltja a biológiai fegyvereket, de nem tartalmaz ellenőrzési 

intézkedéseket. 

E kettős felhasználású dilemmák miatt a BWC jegyzőkönyvet nem 

úgy tervezték, hogy a nukleáris vagy vegyi fegyvereket ellenőrző 

szerződések ellenőrzési rendszereihez hasonló megbízhatósággal 

képes legyen a jogsértések felderítésére. Ehelyett a jegyzőkönyv 

elsődleges célja az volt, hogy nagyobb információt és hozzáférést 

biztosítson a kettős felhasználású létesítményekről és 

tevékenységekről, amelyeket potenciálisan félre lehet irányítani a 

BW céljaira. Úgy vélték, hogy ez a fokozott átláthatóság hasznos 

elrettentő erőt jelent, mivel megnehezíti a BWC-vel kapcsolatos 

kötelezettségeiket kijátszani próbáló országok erőfeszítéseit. 

A BWC jegyzőkönyvtervezetben szereplő nyomon követési 

rendszer három alapvető elemet tartalmaz: 

• a kettős felhasználásra alkalmas tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
kötelező nyilatkozatok; 

• a bejelentett létesítmények rutinszerű látogatásai, a szerződés 

megsértésének konkrét bizonyítéka nélkül; és 

• egy tagállam által kért, rövid időn belül indított vizsgálat egy 

gyanús létesítményre, biológiai fegyverek állítólagos 

alkalmazására vagy gyanús betegségkitörésre vonatkozóan, a 

lehetséges meg nem feleléssel kapcsolatos aggályok kezelése 

érdekében. 

https://www.nti.org/analysis/articles/biological-weapons- 

convention-bwc/ 

A DARPA az Egyesült Államok központi koordináló szervezete a halálos kórokozókkal 

kapcsolatban. A 2021-es pénzügyi évre jóváhagyott költségvetése 3,5 milliárd dollár volt. 

https://www.darpa.mil/about-us/budget (Ez már egy "halott" link.) 

A biológiai fegyverekről szóló egyezmény (BWC) 1975. március 26-án lépett hatályba, 

azonban e jogszabály története 1925. június 17-ig nyúlik vissza, az első világháborút 

https://russiaun.ru/en/news/syria05112020
https://www.nti.org/analysis/articles/biological-weapons-convention-bwc/
https://www.nti.org/analysis/articles/biological-weapons-convention-bwc/
https://www.nti.org/analysis/articles/biological-weapons-convention-bwc/
http://www.darpa.mil/about-us/budget
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/12/BWC-text-English-1.pdf
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követően. 

Csúszós lejtő, amikor a nemzetek felügyelet nélkül kezdenek potenciális biofegyverek 

kutatásába, mert a potenciális fegyverek kutatásához létre kell hozniuk és/vagy össze 

kell gyűjteniük, tárolniuk és gyakran szállítaniuk kell őket. Az amerikai fejlett védelmi 

kutatási projektek 
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Ügynökség (DARPA) évtizedek óta végzi, és rutinszerűen folytatja mindhárom 

tevékenységét a világ több száz titkos laboratóriumában, mindenféle külső ellenőrzés 

nélkül. 

33.  Politikai és igazságügyi korrupció, valamint az Egyesült Államok mulasztása a 

biológiai fegyverekről szóló egyezmény (BWC) betartásában 
 

Az amerikai politikai korrupció és a legújabb leleplezések vázlata 

Az őslakos amerikaiak számára, akiket egykor "vörös indiánoknak" neveztek, a fehér 

gyarmatosítók szinte mindannyian (mivel mindig volt és van néhány figyelemre méltó 

kivétel) teljesen korruptak voltak, mivel egész fajuk szisztematikus népirtására 

törekedtek. 

Az afroamerikai rabszolgák számára a fehér gyarmatosítók szinte mindannyian (mivel 

mindig volt és van néhány figyelemre méltó kivétel) teljesen korruptak voltak, ahogy 

mohón vásárolták és eladták, megerőszakolták és megkínozták őket, ami egész fajuk 

szisztematikus népirtásának tűnt. 

A mexikóiak számára például a mexikói-amerikai háborúban a fehér gyarmatosítók 

szinte mindannyian (mivel mindig volt és van néhány figyelemre méltó kivétel) teljesen 

korruptak voltak, ahogy mohón mészárolták, erőszakolták és kínozták őket, ami egész 

fajuk szisztematikus népirtásának tűnt. 

Az 1898-ban kezdődő muszlim filippínók számára a fehér gyarmatosítók szinte 

mindannyian (mivel mindig volt és van néhány figyelemre méltó kivétel) teljesen 

korruptak voltak, mivel mohón mészárolták, erőszakolták és kínozták őket, ami egész 

fajuk szisztematikus népirtásának tűnt. 

És így tovább az amerikai történelem során. Valójában a nyugati gyarmatosítás elmúlt 

500 éve pontosan olyan volt, mint a fenti valós (és szörnyű halálos) példák. 

A legtöbb afrikai nemzet még ma is az euro-amerikai uralom, elsősorban az amerikai, 

francia és brit gyarmatosítás rabszolgája. Az afrikai vezetőket az euro-amerikai nemzetek 

hírszerzési főnökei választják ki és ültetik be az euro-amerikai érdekeknek való abszolút 

alárendeltségük egyetlen minősítése alapján. 

Publikációimban gyakran használom Nigert a kortárs francia/amerikai gyarmati áruló 

kétszínűség példájaként. 

Hogy rövidre zárjuk a hosszú, borzalmas történetet, a következő referenciákat mutatjuk 
be. 

• https://www.counterpunch.org/2018/12/11/africom-a-neocolonial-occupation- 

erő 

• https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/colonial-roots-africa-corruption- 

problem-190806084604839.html 

https://www.counterpunch.org/2018/12/11/africom-a-neocolonial-occupation-force
https://www.counterpunch.org/2018/12/11/africom-a-neocolonial-occupation-force
https://www.counterpunch.org/2018/12/11/africom-a-neocolonial-occupation-force
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/colonial-roots-africa-corruption-problem-190806084604839.html
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/colonial-roots-africa-corruption-problem-190806084604839.html
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/colonial-roots-africa-corruption-problem-190806084604839.html
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• https://economicquestions.org/cfa-franc-neocolonialism 

• http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking 

https://economicquestions.org/cfa-franc-neocolonialism
http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking
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• https://www.strategic-culture.org/news/2013/11/14/famine-stricken-niger- 

feeds-francia-fejlesztés-és-gazdagság 

És vegye figyelembe azt a tényt, hogy Niger 99,9%-ban fekete és 98%-ban muszlim. 

Más szóval, az euro-amerikai korrupció szerves része ezeknek az országoknak a 
történelmének, sőt 

– különösen - a mai gazdasági és politikai struktúrák. 

Az USA mai belpolitikai korrupciójának különböző részletei a könyv végén található 

"Végjegyzetek" részben kerülnek bemutatásra, hivatkozásokkal együtt. 
 

A legfrissebb megsemmisítő bizonyítékok a kortárs, korábban titkos 

politikai korrupcióról az USA-ban 

ÚJ: Mo Brooks képviselő szerint az elsődleges bizottsági 

elnökségek legalább 1 millió dollárba kerülnek, és az 

érdekcsoportok fizetik őket "ellenszolgáltatásként" a preferált 

jogszabályokért. 

https://twitter.com/lawindsor/status/1514986946908639236 

10:20 PM - 2022. ápr. 15., 2022. ápr. 15. 

Az amerikai kongresszusi képviselő elárulta, hogy a bizottságokban elfoglalt 
helyek "szó szerint 

vásárolt, 15 ápr, 2022 

A Kongresszus legbefolyásosabb bizottságaiban szó szerint felajánlják a helyeket... 

különleges érdekcsoportoknak való eladásra, mondta Mo Brooks képviselő. 

Mo Brooks alabamai képviselő egy pénteken az interneten terjedő 

videóban azt mondta támogatóinak, hogy a korrupció berögzült 

rendszere megakadályozza, hogy a Kongresszus olyan törvényeket 

fogadjon el, amelyek az átlag amerikaiak javát szolgálnák. Brooks 

elmondta, hogy mindkét párt 1 millió dollárt és annál is többet kér 

tagjaitól a bizottsági elnökségekért, és csak azok engedhetik meg 

maguknak ezeket a helyeket, akik lobbistáktól fogadnak el 

adományokat. 

"Különleges érdekcsoportok irányítják Washingtont, és ezt nem 

metaforikusan értem. Szó szerint értem" - mondta Brooks a 

támogatóinak egy márciusi rendezvényen, amelynek 

videofelvételét Lauren Windsor konzervatív szakértő osztotta meg 

pénteken. 

ÚJ: Mo Brooks képviselő szerint az elsődleges bizottsági 

elnökségek legalább 1 millió dollárba kerülnek, és az 

https://www.strategic-culture.org/news/2013/11/14/famine-stricken-niger-feeds-french-development-and-wealth
https://www.strategic-culture.org/news/2013/11/14/famine-stricken-niger-feeds-french-development-and-wealth
https://www.strategic-culture.org/news/2013/11/14/famine-stricken-niger-feeds-french-development-and-wealth
https://twitter.com/lawindsor/status/1514986946908639236
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érdekcsoportok fizetik őket "ellenszolgáltatásként" a preferált 

jogszabályokért #Alsen pic.twitter.com/SswSObhpf7 

Brooks szerint azok a törvényhozók, akik elnöki tisztséget akarnak betölteni egy 

főbizottság "meg kell vásárolnia". Vagy a Nemzeti 

https://twitter.com/lawindsor/status/1514986946908639236
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Republikánus Kongresszusi Bizottság (NRCC) vagy a Demokratikus 

Kongresszusi Kampánybizottság (DCCC) a kongresszusi tagoktól 

díjat fog kérni azért, hogy két évig elnököljenek egy bizottságban. 

A díj attól függően változik, hogy mennyire fontos a bizottság, de 

Brooks szerint a legmagasabb szintű elnöki tisztségekért 1 millió 

dollárnál kezdődik a licitálás. Az egyik meg nem nevezett jelölt, aki 

az NRCC élére pályázik, szó szerint "egy brosúrát" mutatott a 

képviselőknek az árairól, állította Brooks, és kifejtette, hogy a 

leendő NRCC-vezető három szintre bontotta az árait, és azzal 

dicsekedett, hogy kevesebbet kér, mint a többi jelölt. 

Azok, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy egymillió dollárt 

köhögjenek ki, adományokat fogadnak el speciális 

érdekcsoportoktól, majd a hivatalba lépésük után ezeknek a 

lobbistáknak tartoznak - folytatta Brooks. 

"Most már érted, hogyan romlott meg ennyire a közpolitikai vita". 

mondta. 

A párt tisztviselői tagadják, hogy a kifizetések bizottsági 

megbízatásokhoz kapcsolódnának, és ezt a rendszert 

"tagdíjfizetésnek" nevezik. Ez azonban már korábban is kritika 

tárgya volt. 

" Rögtön az elején azt mondták nekünk, amint idejöttünk: 

"Ezeknek a bizottságoknak mind ára van, és ne válasszanak drágát, 

ha nem tudják fizetni a részleteket" - mondta 2016-ban Thomas 

Massie (R) kentucky-i képviselő, aki "zsarolásnak" nevezte a 

kifizetéseket, és nem volt hajlandó fizetni. 

Massie 2016-ban arról is beszámolt, hogy politikai karrierje 

korábbi szakaszában egy lobbista "az orvosi eszközök ágazatából" 

felajánlotta, hogy fizeti a képviselőház út- és pénzügyek 

bizottságában betöltött helyét, ami egy olyan befolyásos hely, 

ahol a Kentucky republikánus az adópolitikát alakítaná. A ki nem 

mondott célzás - írta Massie - az volt, hogy ezután a lobbistának 

tartozik a szívességével. 

"Ez volt az egyik legpiszkosabb találkozó, amelyen valaha is részt 

vettem" - mondta Massie. "Egyszerűen felocsúdtam, és 

elgondolkodtam azon, hogy milyen következményekkel jár ez a 

hely, amikor rájössz, hogy a lobbisták választják ki, hogy ki melyik 

bizottságba kerüljön." ... 

https://www.rt.com/news/553964-lobbyists-buy-congress-seats- 

https://www.rt.com/news/553964-lobbyists-buy-congress-seats-brooks/
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brooks/ 

https://www.rt.com/news/553964-lobbyists-buy-congress-seats-brooks/
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A GOP képviselő Mo Brooks Twitter-üzenete volt az, amely elindította a politikai 

pozíciókért járó kenőpénzekkel kapcsolatos kinyilatkoztatások földcsuszamlását, és azt, 

hogy a lobbicsoportok valójában hogyan irányítják az Egyesült Államokat. 

A "Quid pro quo" kifejezés használata az eredeti Twitter-üzenetben különösen fontos. 

fontos. Hogyan? 

A politikai korrupció legújabb korszakának története a Legfelsőbb Bíróság egy mára 

hírhedtté vált döntésével kezdődik, az ún: Citizens United kontra FEC (Szövetségi 

Választási Bizottság). 

Ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk arról a 7 ±2 tényezőről, amelyek az USA-t és a 

világot feltartóztathatatlanul a harmadik világháború felé vezetik, figyelembe kell 

vennünk az USA duopolisztikus demokratikus rendszerének szerkezetét is, amely egyre 

inkább a populizmus felé hajlik, és korlátlan, névtelen "adományokat" engedélyez a 

politikai pártoknak. Így a politikusok is vállalati tulajdonban vannak, függetlenül a 

Legfelsőbb Bíróság végzetesen téves állításától [a Citizens United v. Federal Election 

Commission, 558 U.S. 310 (2010)], miszerint a politikai "adományok" és a politikai 

döntések között nem áll fenn semmiféle ellenszolgáltatási kapcsolat. 

[A "tévelygő" jelző fenti használatának védelmében lásd például: Christopher Robertson, 

D. Alex Winkelman, Kelly Bergstrand, Darren Modzelewski, The Appearance and the 

Reality of Quid Pro Quo Corruption: An Empirical Investigation, Journal of Legal Analysis, 

Volume 8, Issue 2, Winter 2016, Pages 375-438, https://doi.org/10.1093/jla/law006]. 

Hozzáférés: https://academic.oup.com/jla/article/8/2/375/2502553 

A jelző védelmében: "végzetesen" kérjük, vegye figyelembe: 

Az iraki halálos áldozatok száma 15 évvel az amerikai invázió után 

- A számok zsibbasztóak, különösen azok, amelyek milliós 

nagyságrendűek. De kérem, ne feledjék, hogy minden egyes 

megölt ember egy-egy szerettét jelenti. 

- Medea Benjamin, Nicolas J.S. Davies 

Az ORB 2007 júniusáig 1,033 millió halottra vonatkozó becslését 

alapul véve, majd a Just Foreign Policy módszertanának egy 

változatát alkalmazva 2007 júliusától napjainkig az Iraq Body 

Count felülvizsgált adatainak felhasználásával, úgy becsüljük, hogy 

2003 óta 2,4 millió iraki halt meg országunk illegális inváziója 

következtében, minimum 1,5 millió, maximum 3,4 millió. 

https://www.commondreams.org/views/2018/03/15/iraq-death- 

útdíj-15 évvel az amerikai invázió után 

Csak hogy az olvasó ne vesszen el a részletekben, az történt, hogy az amerikai Legfelsőbb 

Bíróság (SCOTUS) lényegében legalizálta a korrupciót az amerikai jogban azzal, hogy 

határozottan tagadta, hogy 

https://academic.oup.com/jla/article/8/2/375/2502553
https://www.commondreams.org/views/2018/03/15/iraq-death-toll-15-years-after-us-invasion
https://www.commondreams.org/views/2018/03/15/iraq-death-toll-15-years-after-us-invasion
https://www.commondreams.org/views/2018/03/15/iraq-death-toll-15-years-after-us-invasion
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a politikusoknak adott adományok és a politikusok által később meghozott döntések 

között ellentételezéses kapcsolatok vannak. 

A fenti Tweet döntő jelentőségét az erős bizonyítékok adják, amelyek bizonyítják, hogy a 

lobbicsoportok, a politikusok, az amerikai politikai rendszeren belüli hatalom és az 

általuk hozott döntések között valóban léteznek quid pro quo kapcsolatok. Kérjük, nézze 

meg az említett Tweethez tartozó videót, ha az olvasó kételkedik ennek 

valóságtartalmában és komolyságában. 

https://twitter.com/lawindsor/status/1514986946908639236 

Az a tragikusan szörnyű SCOTUS döntés a Citizens United vs. FEC ügyben további 

döntésekhez vezetett, amelyek további döntésekhez vezettek, amelyek a mai korlátlan, 

névtelen politikai "adományokhoz" és az abszolút korrupcióhoz vezettek az amerikai 

politikában. Amit a Legfelsőbb Bíróság tett, az a korrupció legalizálása, és úgy tűnik, hogy 

a harmadik világháború, a termonukleáris pusztítás és a több mint 300 amerikai biológiai 

laboratóriumi fagyasztóból történő szivárgás lesz az eredmény. Ha Biden elnök egy 

törvénytisztelő, erkölcsös ember lett volna, aki képes lenne a kritikus gondolkodásra és a 

saját gondolkodásra, ahelyett, hogy egyszerűen a vállalati kapzsiság szószólója lenne, 

akkor mindez nem történne meg. De így van, és az idő kerekét már nem lehet 

visszaforgatni. 

Ez a tweet, dátummal ápr 15, 2022 - 10:20 PM egy példa arra, amit fentebb írtam... Nem 

hagyhatom figyelmen kívül az ilyen bizonyítékokat egy könyvben a Biden-klán ukrajnai 

korrupciójához vezető eseményekről, és az USA politikai támogatásáról, hogy 2014-ben 

az USA által finanszírozott és szervezett (USAID, NED más NGO-k által) az első helyen 

létrehozta ezt a konfliktust, és az amerikai hírszerzés ügynökei) "színes forradalom" 

("Majdan-tüntetések", valójában megvásárolt és fizetett erőszakos zavargások), amely 

megdöntötte a demokratikusan megválasztott elnököt, és az azt követő mészárlás 

mindazok ellen, akik ellenezték, hogy az USA egy amerikai bábot állítson Ukrajna 

uralmába az USA által jóváhagyott legitimitás nagyon vékony álcája alatt. Kérjük, ne 

feledje, hogy az ártatlanok lemészárlásának 100-szoros hirtelen növekedése volt az, ami 

végül arra késztette Putyin elnököt, hogy véget vessen ennek. Neki, mint erkölcsös, az 

életet becsülő embernek, nem volt más választása, és az amerikai hírszerzés tudta ezt, 

és ennek tudatában provokált. 

Bárki, mint ez az író, aki tanulmányozta a Putyin elnök Ukrajna lerohanására vonatkozó 

döntéséhez vezető események részleteit, ugyanerre a következtetésre fog jutni, és a 

fegyverekkel kapcsolatos vállalati vezérigazgatóknak, az USA korrupt politikai 

rendszerének, a Legfelsőbb Bíróságnak és a rabszolga MSM úgynevezett "hírek" 

vezérigazgatóinak és producereinek kellene Hágában bíróság elé állniuk, nem Putyin 

elnöknek. A "csak parancsot teljesítek" nem működött a nürnbergi perekben, és a mai 

neonáciknak sem kellene működnie az iparban, a politikában, a bíróságokon vagy a 

"hírmédiában". 

https://twitter.com/lawindsor/status/1514986946908639236
https://twitter.com/lawindsor/status/1514986946908639236
https://readsludge.com/2020/01/13/the-members-of-congress-who-profit-from-war/
https://readsludge.com/2020/01/13/the-members-of-congress-who-profit-from-war/
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Igazságügyi korrupció az Egyesült Államokban 

Sajnos az Egyesült Államokban a potenciális vegyi és biológiai fegyverek helyéről szóló 

információk nyilvánosságra hozatalát elrendelő bírósági végzések nem valószínű, hogy 

megjelennek, tekintettel 1) az amerikai hírszerző apparátus elsöprő erejére és 2) 
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széles körű (politikai és) igazságszolgáltatási korrupció, amint azt a Wall Street Journal 

feltárta: "131 szövetségi bíró megszegte a törvényt azzal, hogy olyan ügyeket tárgyalt, 

amelyekben pénzügyi érdekeltségük volt - A bírák 2010 és 2018 között 685 olyan perben 

nem vonták vissza magukat, amelyekben olyan cégek érintettek, amelyekben ők vagy a 

családjuk részvényekkel rendelkezett, derült ki a Wall Street Journal vizsgálatából", írta 

James Grimaldi, Coulter Jones és Joe Palazzolo, https://www.wsj.com/articles/131- 

federal-judges-broke-the-law-by-hearing-cases-where-they-had-a-financial-interest- 

11632834421 

Senki sem profitál jobban egy "jó" régimódi globális világjárványból (vagy biológiai 

fegyveres háborúból), mint a gyógyszeripari vállalatok és az amerikai kongresszusi 

képviselők, akik hatalmas hasznot húznak a gyógyszeripari vállalatokból. 

• A kongresszus nagy összegeket fektet be gyógyszeripari, technológiai 

részvényekbe, Karl Evers-Hillstrom, április 27, 2020 

https://www.opensecrets.org/news/2020/04/dc-lawmakers-stocks- 

pharmaceutical-tech 

• Exkluzív: A befektetések a törvényhozóknak személyes részesedést biztosítanak 

a biotechnológiában, az egészségügyben, írta Sheila Kaplan és Ike Swetlitz, 

2015. december 1. https://www.statnews.com/2015/12/01/congress-

pharmaceutical-investment 

• A gyógyszeripar készpénzzel árasztja el a kongresszust, még akkor is, amikor a 

gyógyszergyártók versenyeznek a koronavírus elleni küzdelemben, 2020. 

augusztus 10., interaktív Kaitlyn Bartley, Lev Facher története 

https://www.statnews.com/feature/prescription-politics/prescription-politics. 

• FDA orvosi tanácsadója: "A kongresszus a gyógyszeripar tulajdonában van", 

Adriana Belmonte, 2019. március 13. 

https://finance.yahoo.com/news/congress-big-pharma-money- 

123757664.html 

Ezek a szenátorok kapták a legnagyobb csekkeket a kedden 

tanúskodó gyógyszercégektől, by Michela Tindera, Feb 26, 2019 

A Forbes a Szövetségi Választási Bizottság 2009-től 2018 végéig 

terjedő időszakra vonatkozó bejelentéseinek áttekintése szerint az 

AbbVie , az AstraZeneca , a Bristol-Myers Squibb , a Johnson & 

Johnson , a Merck, a Pfizer és a Sanofi - a hét vállalat, amelyek a 

szenátus pénzügyi bizottsága előtt fognak megjelenni - PAC-jai 

mintegy 1,6 millió dollárral járultak hozzá a pénzügyi bizottság 28 

jelenlegi tagja közül 27-nek a kampánybizottságaihoz. 

https://www.forbes.com/sites/michelatindera/2019/02/26/these 

-senátorok-az-legnagyobb-csekkeket- kapták-a-gyógyszergyártó-

vállalatoktól- tanúskodó-gyógyszer-árképzés-abbvie-sanofi-

https://www.wsj.com/articles/131-federal-judges-broke-the-law-by-hearing-cases-where-they-had-a-financial-interest-11632834421
https://www.wsj.com/articles/131-federal-judges-broke-the-law-by-hearing-cases-where-they-had-a-financial-interest-11632834421
https://www.wsj.com/articles/131-federal-judges-broke-the-law-by-hearing-cases-where-they-had-a-financial-interest-11632834421
https://www.wsj.com/articles/131-federal-judges-broke-the-law-by-hearing-cases-where-they-had-a-financial-interest-11632834421
https://www.wsj.com/articles/131-federal-judges-broke-the-law-by-hearing-cases-where-they-had-a-financial-interest-11632834421
https://www.opensecrets.org/news/2020/04/dc-lawmakers-stocks-pharmaceutical-tech
https://www.opensecrets.org/news/2020/04/dc-lawmakers-stocks-pharmaceutical-tech
https://www.opensecrets.org/news/2020/04/dc-lawmakers-stocks-pharmaceutical-tech
https://www.statnews.com/2015/12/01/congress-pharmaceutical-investment
https://www.statnews.com/2015/12/01/congress-pharmaceutical-investment
https://www.statnews.com/feature/prescription-politics/prescription-politics
https://finance.yahoo.com/news/congress-big-pharma-money-123757664.html
https://finance.yahoo.com/news/congress-big-pharma-money-123757664.html
https://finance.yahoo.com/news/congress-big-pharma-money-123757664.html
https://www.forbes.com/sites/michelatindera/2019/02/26/these-senators-received-the-biggest-checks-from-pharma-companies-testifying-drug-pricing-abbvie-sanofi-merck-pfizer/
https://www.forbes.com/sites/michelatindera/2019/02/26/these-senators-received-the-biggest-checks-from-pharma-companies-testifying-drug-pricing-abbvie-sanofi-merck-pfizer/
https://www.forbes.com/sites/michelatindera/2019/02/26/these-senators-received-the-biggest-checks-from-pharma-companies-testifying-drug-pricing-abbvie-sanofi-merck-pfizer/
https://www.forbes.com/sites/michelatindera/2019/02/26/these-senators-received-the-biggest-checks-from-pharma-companies-testifying-drug-pricing-abbvie-sanofi-merck-pfizer/
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merck-pfizer/ 

Az Egyesült Államok Szenátusának Pénzügyi Bizottságának 28 jelenlegi tagja közül 

huszonheten részesültek gyógyszeripari vállalatok "adományaiból". Ez első látásra 

bizonyíték arra, hogy az amerikai kormányzat legmagasabb szintjein a korrupció 

telített. 

https://www.forbes.com/sites/michelatindera/2019/02/26/these-senators-received-the-biggest-checks-from-pharma-companies-testifying-drug-pricing-abbvie-sanofi-merck-pfizer/


263 
 

Nagyon valószínűtlen, hogy az amerikai kongresszus visszalép az amerikaiak globális 

hegemóniára való törekvésétől, tekintve, hogy a szenátorok és képviselők közül sokan 

személyesen is profitálnak a háborúból. https://prospect.org/power/the-members-of-

congress-who-profit-from-war. 

A nemzetközi biológiai és vegyi fegyverekről szóló szerződések betartásának 

biztosításával megbízott független vizsgálati ügynökség létrehozására vonatkozó 

törvényhozás az Egyesült Államokban jelentős külső nyomás nélkül soha nem fog 

megtörténni, mivel azt először a Kongresszus többségének kell elfogadnia, akik közül túl 

sokan rendelkeznek a fent említettek szerint jelentős "összeférhetetlenséggel". Talán a 

harmadik világháború megváltoztatja a véleményüket, de sajnos már túl késő lesz. 

34. Ha Oroszországnak biológiai kutatási létesítményei lennének az USA határán, 

Mexikóban vagy Kanadában, ahol biológiai fegyverként felhasználható halálos 

kórokozókat állítanának elő, tárolnának és/vagy kutatnának, az USA a) 

passzívan eltűrné ezt, vagy b) esetleg háborúba indulna, hogy átvegye az 

ellenőrzést felettük? 

35. A potenciálisan "kettős felhasználású" biológiai kórokozók kevésbé vagy 

potenciálisan veszélyesebbek, mint a nukleáris fegyverek? 

Vajon "önvédelemnek" minősülne, ha az USA erőszakkal biztosítaná ezeket 
a 

létesítményeket, mint a fenti kérdésben leírt forgatókönyv szerint? 

https://www.rt.com/russia/552221-lavrov-biolabs-international-inspections/ 

Lásd még: https://www.rt.com/news/551618-bioweapons-programs-us-ukraine Scott 

Ritter, volt amerikai tengerészgyalogos, Schwarzkopf tábornok vezérkara az Öbölháború 

alatt, 1991-1998 között pedig ENSZ fegyverellenőrként dolgozott). 
 

Provokálatlanul? 

Biden elnök a Fehér Ház által 2022.02.23-án kiadott nyilatkozatában Oroszországnak 
nevezte Oroszország 

az ukrajnai katonai beavatkozás "indokolatlan". 

36. Ön, elnök úr, szeretné, ha Putyin elnököt eltávolítanák a hatalomból? 
 

Az ukrajnai háború jelenlegi szakaszának idővonala 

Az Egyesült Államok és Ukrajna kezdte a háborút - nem 

Oroszország, írta Richard Ochs - április 9, 2022 

nyolc éven keresztül Ukrajna amerikai fegyverekkel terrorizálta a 

kelet-ukrajnai embereket, de erről soha nem számoltak be. 

A jelenlegi ukrajnai háborúhoz vezető idővonal 

https://prospect.org/power/the-members-of-congress-who-profit-from-war/
https://prospect.org/power/the-members-of-congress-who-profit-from-war/
https://www.rt.com/russia/552221-lavrov-biolabs-international-inspections/
https://www.rt.com/news/551618-bioweapons-programs-us-ukraine
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/23/statement-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-unjustified-attack-on-ukraine/
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• 1991 Amikor Ukrajna kinyilvánította függetlenségét az önként 

felbomlott Szovjetuniótól, úgy pozicionálta magát, mint egy olyan el nem 

kötelezett állam, amely képes megvédeni szuverenitását és területi 

integritását. Ez az elv 



265 
 

az állami szuverenitásról szóló nyilatkozatában foglaltak szerint: "Az 

Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság ünnepélyesen kinyilvánítja 

szándékát, hogy tartósan semleges állam lesz21 , amely nem vesz részt 

katonai blokkokban, és három nukleáris fegyvermentes alapelvet tart 

fenn, azaz soha nem fogad el, nem gyárt és nem vásárol nukleáris 

fegyvereket.". Ukrajna 1996-ban elfogadott alkotmánya hasonló 

záradékot tartalmazott. 

• 1992 Az 1992-es Védelmi Tervezési Útmutató (DPG) tervezetét, 

amelyet I. Lewis Libby, Paul Wolfowitz és Zalmay Khalilzad, a védelmi 

minisztérium akkori munkatársai dolgoztak ki, széles körben a 

neokonzervatívok hidegháború utáni programjának korai 

megfogalmazásaként tartják számon, amely egy sor gazdasági és katonai 

célt tűzött ki, amelyek célja az USA által vezetett egypólusú globális 

rendszer biztosítása volt.... A DPG-tervezet szerint az Egyesült Államoknak 

"meg kell mutatnia a szükséges vezető szerepet egy olyan új rend 

létrehozásához és védelméhez, amely ígéretet tart arra, hogy meggyőzi a 

potenciális versenytársakat arról, hogy nem kell nagyobb szerepre 

törekedniük, vagy agresszívabb magatartást tanúsítaniuk jogos érdekeik 

védelmében. " A kifejezés: "meggyőzni a potenciális versenytársakat", egy 

alig burkolt fenyegetés minden olyan nemzet számára, amely bármilyen 

módon, formában vagy formában versenyezni akar az USA-val. Más 

szóval, még csak jogot sem ad más nemzeteknek arra, hogy megvédjék 

magukat, vagy hogy gazdaságilag növekedjenek, ha ez a gazdasági 

növekedés az USA-val versenyezhet.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 "Az el nem kötelezést egy állam saját maga határozza meg, és nem szükséges, hogy nemzetközi 
szerződések írják elő. Bár magában foglalja a katonai szövetségekben és tömbökben való részvételtől való 
távolmaradást, az ország fenntartja a jogot, hogy bármikor egyoldalúan felülvizsgálja el nem kötelezett 
státuszát. Emellett egy el nem kötelezett állam részt vehet fegyveres konfliktusokban, beleértve az idegen 
földön zajlóakat is, és szabadon köthet védelmi együttműködési megállapodásokat katonai szövetségekkel 
és egyes államokkal. A semlegességet viszont nemzetközi szerződésben kell meghatározni, és a 
nemzetközi jog más alanyainak el kell ismerniük. Ez a státusz lényegében azt jelenti, hogy egy állam 
vállalja a következőket: nem engedheti meg, hogy más országok háborút folytassanak a területén; nem 
vehet részt külföldi katonai műveletekben, és nem diszkriminálhatja a hadviselő feleket a fegyverek, 
lőszerek és egyéb hadviselési eszközök szállítása terén." https://www.rt.com/news/553795-russia-

https://militarist-monitor.org/profile/1992_draft_defense_planning_guidance
https://www.rt.com/news/553795-russia-ukraine-eu-security-landscape/
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ukraine-eu-security-landscape. 
22 Az egypólusú globális rendszer létrehozása erősen hasonlít VIII. Bonifác pápa 1302. november 18-i 
Unam Sanctam (Egy hit) című pápai bullájához, amely szerint az üdvösség csak az Egyházon keresztül 
érhető el, és hogy az Egyház "két kardot" forgat, amely egyszerre képviseli a szellemi és a világi hatalmat. 
Más kijelentések mellett a bulla a következőket állapította meg: "az üdvösséghez feltétlenül szükséges, 
hogy minden emberi teremtmény a római pápának legyen alávetve". Kérem, ne feledjék, hogy nem 
véletlenül nevezték ezt "középkornak". 

https://www.rt.com/news/553795-russia-ukraine-eu-security-landscape/
http://dailymedieval.blogspot.com/2013/01/church-state-part-2.html
http://dailymedieval.blogspot.com/2013/01/church-state-part-2.html
http://dailymedieval.blogspot.com/2013/01/church-state-part-2.html
http://dailymedieval.blogspot.com/2013/01/church-state-part-2.html
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• 2002, október "Teljes spektrumú dominancia"23 Az 

amerikai Pentagon kijelentette, hogy uralja a világot. 

• 2004 A nyugati támogatású "narancsos forradalom" 

Ukrajnában a nyugati támogatású Viktor Juscsenko 

megnyerte az elnökválasztást. Juscsenko azzal kezdte 

hivatali idejét, hogy bejelentette: Ukrajna azon fog 

dolgozni, hogy teljesítse az EU-hoz és a NATO-hoz való 

csatlakozáshoz szükséges követelményeket, amely az 

USA által vezetett egykori és jelenlegi gyarmatosító 

nemzetek gyűjteménye, megsértve saját alkotmányát és 

semlegességi státuszát. Már 2008-ban, a bukaresti 

csúcstalálkozón olyan kijelentések hangzottak el, hogy a 

NATO valamikor a jövőben befogadja Kijevet, megszegve 

minden megállapodást, hogy a NATO 1991 után nem 

mozdul keletre, saját "Állami Szuverenitási 

Nyilatkozatát" és 1996-os alkotmányát. "A NATO-hoz 

való csatlakozást ebben az összefüggésben Ukrajna 

európai partnerei úgy tekintették, mint egy szakaszt az 

EU-tagság felé vezető úton, mivel ezt a legtöbb más 

tagjelölt állam korábban megtette". 

• 2014. január Amerikai katonai kiképzők érkeznek Ukrajnába. 
 
 

23 A "teljes spektrumú dominancia" úgy hangzik, mintha azt jelentené, hogy az USA örökre abszolút uralja 

https://www.sup.org/books/extra/?id=27429&i=Introduction.html
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early
https://www.rt.com/news/553795-russia-ukraine-eu-security-landscape/
https://www.rt.com/news/553795-russia-ukraine-eu-security-landscape/
https://www.rt.com/news/553795-russia-ukraine-eu-security-landscape/
https://www.rt.com/news/553795-russia-ukraine-eu-security-landscape/
https://www.rt.com/news/553795-russia-ukraine-eu-security-landscape/
https://www.rt.com/news/553795-russia-ukraine-eu-security-landscape/
https://www.rt.com/news/553795-russia-ukraine-eu-security-landscape/
https://www.rt.com/news/553795-russia-ukraine-eu-security-landscape/
https://www.rt.com/news/553795-russia-ukraine-eu-security-landscape/
https://www.rt.com/news/553795-russia-ukraine-eu-security-landscape/
https://www.rt.com/news/553795-russia-ukraine-eu-security-landscape/
https://www.rt.com/news/553795-russia-ukraine-eu-security-landscape/
https://www.rt.com/news/553795-russia-ukraine-eu-security-landscape/
https://www.rt.com/news/553795-russia-ukraine-eu-security-landscape/
https://www.rt.com/news/553795-russia-ukraine-eu-security-landscape/
https://www.rt.com/news/553795-russia-ukraine-eu-security-landscape/
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az egész Földet, valószínűleg azért, mert ez volt és marad a célja. Gondoljunk csak a 2020-as "Antebellum" 
című filmre, anélkül, hogy valaha is felébredhetnénk egy civilizált világ látszatában. 
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• 2014. február A Nyugat által támogatott Majdan puccsal megdöntötték 

Viktor Janukovics demokratikusan megválasztott ukrán elnököt, ami 

széles körű lázadást váltott ki az amerikai támogatású vezetés ellen. 

• 2014 márciusában Ukrajna háborút indított az amerikaiak által 

támogatott puccs ellen tiltakozók ellen, és 10 000 orosz ajkú embert ölt 

meg Kelet-Ukrajnában. 

• 2014. szeptember 5. Minszki megállapodások az ukrajnai Donbász 

régióban zajló háború befejezéséről. A minszki jegyzőkönyvet 2014-ben 

dolgozta ki az Ukrajnával foglalkozó háromoldalú kapcsolattartó 

csoport, amely Ukrajnából, Oroszországból és az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezetből (EBESZ) áll, Franciaország és 

Németország vezetőinek közvetítésével az úgynevezett normandiai 

formátumban. A fehéroroszországi Minszkben folytatott kiterjedt 

tárgyalásokat követően a megállapodást 2014. szeptember 5-én írták 

alá a háromoldalú kontaktcsoport képviselői és - státuszuk elismerése 

nélkül - az önhatalmúlag kikiáltott Donyecki Népköztársaság (DPR) és a 

Luhanszki Népköztársaság (LPR) akkori vezetői. Ez a megállapodás a 

térségben folyó harcok leállítására tett több korábbi kísérletet követte, 

és az azonnali tűzszünet megvalósítását célozta. 

• 2015. február A minszki tűzszüneti megállapodásokat 

Kijev megsértette, folytatódik a háború. 

• 2019, május Volodimir Zelenszkijt hamis békeígéret után 

Ukrajna elnökévé választották. 

• 2019, május U.S. Rand Corp. think tank kiadott egy 

kiáltványt Oroszország elpusztítására. 

• 2021, március Orosz csapatok jelentek meg az ukrán 

határon. 

• 2022, február 17. Ukrajna megtámadott egy óvodát 

Donyeckben, a donbásszi szakadárokat hibáztatva.[3] 

(Egy a sok "hamis zászlós művelet" közül, amelyek célja, 

hogy az amerikaiak által bevezetett kormányt vitató 

lázadókat olyan bűncselekményekkel vádolják, 

amelyeket nem követtek el.) 

[3: Lloyd Austin amerikai hadügyminiszter 2022. március 

20-án a Face the Nation című műsorában Margaret 

Brennannek azt mondta: "A kiképzőink 2014 óta vannak 

Ukrajnában."]] 

• 2022. február 21. Kijev négy nap alatt százszorosára 

növelte Donbassz bombázását. [4] 

• 2022. február 21. Oroszország elismerte Donyeck és 

https://truth11.com/2022/03/11/rand-corporation-how-to-destroy-russia-overextending-and-unbalancing-russia/?msclkid=03b5b8aaa65711ec812e7650ffda4de6
https://www.osce.org/ukraine-smm/reports
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Luhanszk függetlenségét. 
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• 2022, február 22. Donyeck arról számolt be, hogy 

Ukrajna inváziót tervez Donbasszban. 

• 2022. február 24. Putyin elnök katonai műveletet indít, 

hogy megvédje az ukrajnai ártatlanokat az ukrán 

katonaságtól, lefegyverezze a gyilkosságok nagy részéért 

felelős félkatonai neonácikat, és biztosítsa határait az 

Ukrajnában több helyen tárolt halálos biológiai 

kórokozóktól. 

Több forrásból is: 

https://covertactionmagazine.com/2022/04/09/the-united- 

states-and-ukraine-started-the-war-not-russia/#post-35822- 

footnote-0 
 

Egy gyermeki csalás 

• 2022. március 8. A Bloomberg bejelentette: 

Oroszország most a világ legtöbb szankcióval sújtott 

országa Az ukrajnai invázió miatt 2778 új szankciót 

léptettek életbe. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-07/russia- 

surges-past-iran-to-become-world-s-most-sanctioned-nation 

 
április 11, 2022 " Arra számítunk, hogy a márciusi fogyasztói 

árindex (CPI) inflációja rendkívüli mértékben megemelkedik a 

putyini áremelkedés miatt" - mondta Jen Psaki, a Fehér Ház 

sajtótitkára. https://www.cnbc.com/2022/04/11/inflation-data-

white-house- expects-big-price-hikes-in-march-cpi-report.html 

 
• Április 12.th bejelentették: Az amerikai infláció márciusban 8,5%-

ra emelkedett, ami 1981 óta a legmagasabb érték - Az ukrajnai 

háború felhajtja az energiaköltségeket, a számok megerősítik a 

várakozásokat, hogy a Federal Reserve a jövő hónapban kamatot 

emel https://www.theguardian.com/business/2022/apr/12/us- 

inflation-rate-march-2022 

Összefoglalva, a: 

a) Az USA "teljes spektrumú dominanciát" biztosít az ukrán kormány felett 

b) Az amerikai külpolitika varázslói proxy-háborút indítanak Ukrajnában, hogy 

megtámadják Oroszországot (elsősorban az Egyesült Királyság segítségével és 

támogatásával). 

c) A Donbasszban nyolc évig tartó vérfürdő után az USA megbízottjai végül kettős 

humanitárius beavatkozásra provokálták Oroszországot, hogy megállítsák a 

https://covertactionmagazine.com/2022/04/09/the-united-states-and-ukraine-started-the-war-not-russia/#post-35822-footnote-0
https://covertactionmagazine.com/2022/04/09/the-united-states-and-ukraine-started-the-war-not-russia/#post-35822-footnote-0
https://covertactionmagazine.com/2022/04/09/the-united-states-and-ukraine-started-the-war-not-russia/#post-35822-footnote-0
https://covertactionmagazine.com/2022/04/09/the-united-states-and-ukraine-started-the-war-not-russia/#post-35822-footnote-0
https://covertactionmagazine.com/2022/04/09/the-united-states-and-ukraine-started-the-war-not-russia/#post-35822-footnote-0
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-07/russia-surges-past-iran-to-become-world-s-most-sanctioned-nation
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-07/russia-surges-past-iran-to-become-world-s-most-sanctioned-nation
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-07/russia-surges-past-iran-to-become-world-s-most-sanctioned-nation
https://www.cnbc.com/2022/04/11/inflation-data-white-house-expects-big-price-hikes-in-march-cpi-report.html
https://www.cnbc.com/2022/04/11/inflation-data-white-house-expects-big-price-hikes-in-march-cpi-report.html
https://www.cnbc.com/2022/04/11/inflation-data-white-house-expects-big-price-hikes-in-march-cpi-report.html
https://www.theguardian.com/business/2022/apr/12/us-inflation-rate-march-2022
https://www.theguardian.com/business/2022/apr/12/us-inflation-rate-march-2022
https://www.theguardian.com/business/2022/apr/12/us-inflation-rate-march-2022
https://www.rt.com/news/554305-uk-ukrainian-troops-johnson/
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vérfürdőt és védekező akciót indítsanak az Ukrajnában egyre növekvő 

befolyással rendelkező neonáci milíciák eltávolítására. 
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kormányzat és a hadsereg, valamint a biológiai kórokozók kutatásának gyors 

terjedése, amelyek Oroszországot még az atomfegyvereknél is jobban fenyegetik. 

d) Ezután az Egyesült Államok az égig érő szankciókkal akadályozza meg 

Oroszország szokásos energiaexportját. 

e) Majd Oroszországot hibáztatja az amerikai és a globális inflációért, "Putyin 

áremelkedésének" nevezve azt. 

Az oroszok hibáztatása Bidensék kedvenc trükkje. 

https://nypost.com/2022/04/06/gop-demands-experts-who-dismissed-hunter-biden- 

laptop-fess-up/ 

Ez egy képregénybeli rosszfiú, aki a világ legszegényebb embereit sújtja a legsúlyosabban, 

és nagymértékben hozzájárul a világméretű éhezéshez. 

Szerencsére az amerikai állampolgárok nem tűnnek teljesen idiótáknak, akiket Biden elnök 
úr 

A tanácsadók szerint igen, mivel a népszerűségi mutatói új mélypontra zuhantak. 

A CNBC felmérése szerint Biden támogatottsága új 

mélypontra süllyedt a gazdasági pesszimizmus és az inflációs 

gondok közepette 

április 13, 2022 by Steve Liesman 

Joe Biden elnök támogatottsága új mélypontra, 38%-ra süllyedt a 

CNBC All-America felmérése szerint. 

A gazdasággal kapcsolatos elfogadottsága a negyedik egymást 

követő felmérésben csökkent. 

Az infláció emelkedésével a résztvevők 47%-a szerint a gazdaság "rossz", ami a 
legmagasabb érték. 

2012 óta a legmagasabb szám ebben a kategóriában. 

https://www.cnbc.com/2022/04/13/bidens-approval-falls-to- 

new-low-amid-economic-pessimism-cnbc-survey-finds.html 
 

Biztosra vehető, hogy a demokratáknak a novemberi választások előtt 

többnemzetiségű háborúvá kell fokozniuk az ukrajnai konfliktust. 

... A NATO-katonák és a légierő végzi a nehéz munkát, pl. megölik őket. 

Tekintettel Biden elnök nagyon alacsony támogatottságára, nyilvánvaló, hogy a 

demokraták a közelgő novemberi választásokon kemény verést fognak kapni. Ezt csak 

úgy tudják megakadályozni, ha tovább provokálják és eszkalálják az ukrajnai konfliktust, 

amíg - reményeik szerint - a NATO be nem avatkozik és ki nem terjeszti a háborút. Még 

egy "korlátozott" nukleáris háború is csodálatos figyelemelterelő hír lenne a demokraták 

számára valamikor a nyáron, és szerintük erősítené az ügyüket, hogy a demokraták 

https://nypost.com/2022/04/06/gop-demands-experts-who-dismissed-hunter-biden-laptop-fess-up/
https://nypost.com/2022/04/06/gop-demands-experts-who-dismissed-hunter-biden-laptop-fess-up/
https://nypost.com/2022/04/06/gop-demands-experts-who-dismissed-hunter-biden-laptop-fess-up/
https://www.cnbc.com/2022/04/13/bidens-approval-falls-to-new-low-amid-economic-pessimism-cnbc-survey-finds.html
https://www.cnbc.com/2022/04/13/bidens-approval-falls-to-new-low-amid-economic-pessimism-cnbc-survey-finds.html
https://www.cnbc.com/2022/04/13/bidens-approval-falls-to-new-low-amid-economic-pessimism-cnbc-survey-finds.html
https://www.cnbc.com/2022/04/13/bidens-approval-falls-to-new-low-amid-economic-pessimism-cnbc-survey-finds.html
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valóban bátor hősök, akik a Putyin elnök által megtestesített gonosz erőivel szemben 

harcolnak. 
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Rendszerváltás - Külföldi kormányok megdöntésére irányuló, 

kategorikusan illegális kísérletek. 

2019. május Rand Corporation dokumentum 

Látta vagy hallott Biden elnök valaha is a Rand Corporation 2019. májusi dokumentumát, 
amelynek címe: 

Oroszország túlvállalása és kiegyensúlyozatlansága - a költségnövelő opciók hatásának 

értékelése? A leírás a következőképpen hangzik: 

Kényszerítsd az ellenfelet vakmerő terjeszkedésre, hogy kibillentsd 

az egyensúlyából, majd pusztítsd el. Ez nem egy dzsúdófogás 

leírása, hanem a Rand Corporation, az USA legbefolyásosabb 

agytrösztje által kidolgozott terv Oroszország ellen. Több ezer 

szakértőből álló személyzetével a Rand a világ legmegbízhatóbb 

hírszerzési és politikai elemzési forrásaként mutatja be magát az 

Egyesült Államok és szövetségeseik vezetői számára. 

A Rand elemzői szerint Oroszország legnagyobb sebezhetősége a 

gazdasága, mivel nagymértékben függ az olaj- és gázexporttól. Az 

ebből az exportból származó bevételeket a szankciók 

szigorításával és az Egyesült Államok energiaexportjának 

növelésével lehet csökkenteni. A cél az, hogy Európát arra 

kötelezzék, hogy csökkentse az orosz földgáz importját, és azt más 

országokból tengeren szállított cseppfolyósított földgázzal 

helyettesítse. 

Az orosz gazdaság hosszú távú destabilizálásának másik módja a 

képzett munkaerő, különösen a magasan képzett fiatal oroszok 

kivándorlásának ösztönzése. 

Az ideológiai és információs szektorban a belső versengés 

ösztönzésére lenne szükség, ugyanakkor Oroszország külső 

megítélésének aláásására, a nemzetközi fórumokról való 

kizárásával és az általa szervezett nemzetközi sportesemények 

bojkottálásával. 

Geopolitikai szempontból Ukrajna felfegyverzése lehetővé tenné 

az USA számára, hogy kihasználja Oroszország külső 

sebezhetőségének központi pontját, de ezt gondosan ki kellene 

számítani, hogy nyomás alatt tartsa Oroszországot anélkül, hogy 

nagyobb konfliktusba csúszna, amelyet megnyerne. 

A katonai ágazatban az USA nagy előnyöket élvezhetne, alacsony 

költségek és kockázatok mellett, ha növelné a NATO-országok 
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szárazföldi csapatainak számát, amelyek oroszellenes funkciót 

látnának el. 



277 
 

Az USA nagy valószínűséggel és nagy haszonnal járhat, mérsékelt 

kockázatok mellett, különösen akkor, ha főként stratégiai 

bombázókba és nagy hatótávolságú támadó rakétákba fektet be, 

amelyek Oroszország ellen irányulnak. 

Az INF-szerződésből való kilépés és az Oroszországra irányuló új, 

közepes hatótávolságú nukleáris rakéták európai telepítése nagy 

valószínűséggel sikerrel járna, de nagy kockázatot is jelentene. 

A Rand elemzői arra a következtetésre jutottak, hogy az egyes 

lehetőségeket a kívánt hatás eléréséhez kalibrálva Oroszország 

fizetné a legkeményebb árat egy konfrontációban, de az USA-nak 

is hatalmas erőforrásokat kellene befektetnie, amelyek így már 

nem állnának rendelkezésre más célokra. Ez egyben előzetes 

figyelmeztetés is az USA/NATO katonai kiadásainak közelgő 

jelentős növelésére, a szociális költségvetések rovására. 

Ez az a jövő, amelyet a Rand Corporation, a Mély Állam 

legbefolyásosabb agytrösztje - más szóval a gazdasági, pénzügyi és 

katonai oligarchák által megragadott valódi hatalom földalatti 

központja - tervez számunkra, amely nemcsak az USA, hanem az 

egész nyugati világ stratégiai döntéseit meghatározza. 

https://truth11.com/2022/03/11/rand-corporation-how-to- 

destroy-russia-overextending-and-unbalancing- 

russia/?msclkid=03b5b8aaa65711ec812e7650ffda4de6 

Az eredeti Rand Corporation dokumentumot lásd: 

https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10014.html. 

A fentiek pontosan azt jelentik, amit az USA megpróbál tenni Oroszországgal, Putyin 

elnökkel, aki az amerikai vállalatok által irányított politikai/média agresszió 

középpontjában áll, hogy sikerre vigyen egy újabb "rendszerváltást", ami a köznyelvben 

így hangzik: "törvénytelenül megdönteni egy másik kormányt". 

Így kellene működnie a demokráciának, amikor a választott tisztségviselők helyett egy 

burjánzó amerikai kapitalista agytröszt arctalan alkalmazottai határozzák meg a 

külpolitikai döntéseket? Mindenesetre ez így működik. 

A "rendszerváltás" kifejezés egy téves elnevezés, amelyet széles körben és szinte 

kizárólag az USA használ külföldi kormányok illegális megdöntésére. Ezt a kifejezést azért 

alkották meg, hogy átfogalmazzák ("forgatják") a "külföldi kormányok megdöntése" 

kifejezést, hogy a nemzetközi jog (és minden erkölcsi filozófia) égbekiáltó megsértését az 

amerikai szavazók számára elfogadhatóbbá tegyék. A "rendszerváltás" kifejezést beírva a 

Google-be 2 190 000 000 000 hivatkozást kapunk, ami bizonyítja, vagy legalábbis erősen 

alátámasztja azt a gondolatot, hogy az amerikai mainstream "hírmédia" robotszerűen, 

https://truth11.com/2022/03/11/rand-corporation-how-to-destroy-russia-overextending-and-unbalancing-russia/?msclkid=03b5b8aaa65711ec812e7650ffda4de6
https://truth11.com/2022/03/11/rand-corporation-how-to-destroy-russia-overextending-and-unbalancing-russia/?msclkid=03b5b8aaa65711ec812e7650ffda4de6
https://truth11.com/2022/03/11/rand-corporation-how-to-destroy-russia-overextending-and-unbalancing-russia/?msclkid=03b5b8aaa65711ec812e7650ffda4de6
https://truth11.com/2022/03/11/rand-corporation-how-to-destroy-russia-overextending-and-unbalancing-russia/?msclkid=03b5b8aaa65711ec812e7650ffda4de6
https://truth11.com/2022/03/11/rand-corporation-how-to-destroy-russia-overextending-and-unbalancing-russia/?msclkid=03b5b8aaa65711ec812e7650ffda4de6
https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10014.html
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kihívás vagy kérdés nélkül papagájozza ezt a téves megnevezést, függetlenül attól, hogy 

az 
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kategorikusan illegális, etikátlan és kegyetlen szándék (ami megerősíti az amerikai 

mainstream "hírmédia"24 cinkosság az USA minden illegális külföldi műveletében). 
 

Az ENSZ Alapokmánya és az azt követő határozatok az államok belügyeibe 

való beavatkozás megengedhetetlenségéről 

Az USA hajlandósága és bizonyított szokása az úgynevezett "rendszerváltásra" bűnös, mint 
ahogyan az is: 

Nyilatkozat az államok belügyeibe való beavatkozás és 

beavatkozás megengedhetetlenségéről 

https://www.refworld.org/docid/3b00f478f.html 

A fenti dokumentumot érdemes átnézni, megerősítve az eredeti ENSZ-alapokmányban 

foglalt, beavatkozásra vonatkozó mandátumokat, és áttekintve a későbbi határozatokat, 

amelyek tovább erősítik ezeket a mandátumokat. 

Emlékeztetve a nemzetközi biztonság megerősítéséről szóló 

nyilatkozatot tartalmazó, 1970. december 16-i 2734 (XXV) 

határozatára, valamint az államok belügyeibe való beavatkozás 

megengedhetetlenségéről és függetlenségük és szuverenitásuk 

védelméről szóló nyilatkozatot tartalmazó, 1965. december 21-i 

2131 (XX) határozatára, 

Emlékeztetve továbbá az 1970. október 24-i 2625 (XXV) 

határozatára, amely tartalmazza az államok közötti baráti 

kapcsolatokra és együttműködésre vonatkozó nemzetközi jogi 

alapelvek nyilatkozatát az Egyesült Nemzetek Alapokmányával 

összhangban, valamint az 1974. december 14-i 3314 (XXIX) 

határozatára, amely tartalmazza az agresszió fogalmát, 

Emlékeztetve továbbá az 1976. december 14-i 31/91, az 1977. 

december 19-i 32/153, az 1978. december 15-i 33/74, az 1979. 

december 14-i 34/101 és az 1980. december 12-i 35/159 számú 

állásfoglalásaira az államok belügyeibe való be nem avatkozásról, 

Mélységes aggodalommal a nemzetközi helyzet súlyossága és a 

nemzetközi békét és biztonságot fenyegető növekvő veszély 

miatt, amely az erőszakkal való fenyegetés vagy annak 

alkalmazása, az agresszió, a megfélemlítés, a katonai beavatkozás 

és megszállás, a katonai jelenlét fokozása és a beavatkozás vagy 

beavatkozás minden más közvetlen vagy közvetett, nyílt vagy 

burkolt formája miatt áll fenn, amely más államok szuverenitását 

és politikai függetlenségét fenyegeti, azzal a céllal, hogy 

megdöntse kormányukat, 
 

24 https://www.forbes.com/sites/katevinton/2016/06/01/these-15-billionaires-own-americas-news- 
media-companies/?sh=6ac71779660a 

https://www.refworld.org/docid/3b00f478f.html
https://www.forbes.com/sites/katevinton/2016/06/01/these-15-billionaires-own-americas-news-media-companies/?sh=6ac71779660a
https://www.forbes.com/sites/katevinton/2016/06/01/these-15-billionaires-own-americas-news-media-companies/?sh=6ac71779660a
https://www.forbes.com/sites/katevinton/2016/06/01/these-15-billionaires-own-americas-news-media-companies/?sh=6ac71779660a
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https://techstartups.com/2020/09/18/6-corporations-control-90-media-america-illusion-choice- 
objektivitás-2020 

https://techstartups.com/2020/09/18/6-corporations-control-90-media-america-illusion-choice-objectivity-2020/
https://techstartups.com/2020/09/18/6-corporations-control-90-media-america-illusion-choice-objectivity-2020/
https://techstartups.com/2020/09/18/6-corporations-control-90-media-america-illusion-choice-objectivity-2020/
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Tudatában annak, hogy az ilyen politikák veszélyeztetik az államok 

politikai függetlenségét, a népek szabadságát és a természeti 

erőforrásaik feletti állandó szuverenitást, és ezáltal hátrányosan 

befolyásolják a nemzetközi béke és biztonság fenntartását, 

tudatában annak, hogy a katonai megszállásban részt vevő 

valamennyi külföldi haderőre feltétlenül szükség van, intervenciót 

vagy beavatkozást teljesen vissza kell vonni saját területükre, hogy 

a gyarmati uralom, idegen megszállás vagy rasszista rendszerek 

alatt álló népek szabadon és teljes mértékben gyakorolhassák 

önrendelkezési jogukat, hogy minden állam népei külső 

beavatkozás vagy ellenőrzés nélkül intézhessék saját ügyeiket és 

határozhassák meg saját politikai, gazdasági és társadalmi 

rendszerüket, 

Annak tudatában, hogy feltétlenül meg kell szüntetni minden 

agresszióval való fenyegetést, mindenfajta toborzást és fegyveres 

bandák, különösen zsoldosok alkalmazását szuverén államok ellen, 

hogy minden állam népe külső beavatkozás és ellenőrzés nélkül 

határozhassa meg saját politikai, gazdasági és társadalmi 

rendszerét, 

Elismerve, hogy a szuverén államok és népek bel- és külügyeibe 

való be nem avatkozás és beavatkozás tilalmának teljes körű 

betartása, akár közvetlenül, akár közvetve, nyíltan vagy burkoltan, 

alapvető fontosságú az Egyesült Nemzetek Alapokmánya céljainak 

és elveinek megvalósításához.... 

https://www.refworld.org/docid/3b00f478f.html 
 

Biden elnök ismételt   nyilatkozatai, amelyek 
azt bizonyítják,  hogy    
szándékában áll (illegálisan) 

megdönteni az orosz kormányt 

Joe Biden rendszerváltásra szólít fel Oroszországban, és ezúttal ez 

nem egy bohóckodás - Tom O'Connor, 4/4/22 

 

...Joe Biden elnök március 26-án Varsóból azt mondta a világnak, 
hogy orosz kollégája, Vlagyimir Putyin "nem maradhat hatalmon", 
a Fehér Ház gyorsan igyekezett lekicsinyelni az amerikai vezető 
megjegyzéseit, megjegyezve, hogy Biden megjegyzései nem a 
moszkvai "rendszerváltásra" szólítottak fel. 

 

De Biden aztán azt mondta az újságíróknak, hogy "nem von vissza 
semmit", és hogy szavai "erkölcsi felháborodását" fejezték ki 

https://www.refworld.org/docid/3b00f478f.html
https://www.newsweek.com/topic/joe-biden
https://www.newsweek.com/topic/vladimir-putin
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azokkal az atrocitásokkal kapcsolatban, amelyekért szerinte egy 
általa "háborús bűnösnek" bélyegzett ember felelős az ukrajnai 
háború alatt... 
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https://www.newsweek.com/joe-biden-calling-regime-change- 
russia-this-time-it-isnt-gaffe-1694867 

 

A rendszerváltás évek óta az USA célja Oroszországban - Scott 

Ritter (az amerikai tengerészgyalogság volt hírszerző tisztje, aki a 

Szovjetunióban az INF-szerződést végrehajtó ellenőrként, 

Schwarzkopf tábornok vezérkarában az Öböl-háború idején, majd 

1991-1998 között az ENSZ fegyverellenőreként szolgált a 

Szovjetunióban, és az Öböl-háború idején Schwarzkopf tábornok 

vezérkarában) Scott Ritter (az amerikai tengerészgyalogság volt 

hírszerző tisztje, aki a Szovjetunióban az INF-szerződés 

végrehajtójaként szolgált). 

 

Ez volt a csúcspontja annak a négynapos utazásnak, amelyet az 

utolsó pillanatban terveztek meg azzal a céllal, hogy Európát az 

ukrajnai orosz katonai behatolással szembeni kiállás ügye mellé 

állítsák. Joe Biden amerikai elnök a lengyel fővárosban, Varsóban 

nagyszámú és lelkes közönség előtt beszélt, és beszédét azzal 

zárta, hogy eltért a szövegkönyvtől. 

Miután elítélte orosz kollégája, Vlagyimir Putyin ukrajnai 

"brutalitását", Biden kilenc szót mondott, amelyek egy 

szempillantás alatt minden más, ezen az úton elért eredményt 

semmissé tettek: "Az Isten szerelmére, ez az ember [Putyin] nem 

maradhat hatalmon". 

 

Biden elhagyta a helyszínt, és egyenesen az Air Force One felé 

vette az irányt, amely készenlétben állt, hogy visszarepítse őt az 

Egyesült Államokba. Mielőtt a repülőgép felszállhatott volna, a 

Fehér Ház már azon volt, hogy megfékezze a Biden legutóbbi 

baklövése által okozott károkat. "Az elnök azt akarta mondani" - 

magyarázta a sajtónak egy meg nem nevezett fehér házi tisztviselő 

- "hogy Putyin nem gyakorolhat hatalmat a szomszédai vagy a 

régió felett. Nem Putyin oroszországi hatalmáról vagy a 

rendszerváltásról beszélt". / Josep Borrell, az EU fődiplomatája is 

odalépett, hogy megmagyarázza Biden megjegyzéseit. "[Az EU-

ban] nem törekszünk rendszerváltásra, ezt az orosz 

állampolgároknak kell eldönteniük, ha persze ők dönthetnének 

így". / Sajnos mind Blinken, mind Borrell számára úgy tűnik, a 

bizonyítékok mást sugallnak. Niall Ferguson brit újságíró szerint a 

https://www.newsweek.com/joe-biden-calling-regime-change-russia-this-time-it-isnt-gaffe-1694867
https://www.newsweek.com/joe-biden-calling-regime-change-russia-this-time-it-isnt-gaffe-1694867
https://www.newsweek.com/joe-biden-calling-regime-change-russia-this-time-it-isnt-gaffe-1694867
https://www.foxnews.com/politics/biden-says-putin-cannot-remain-in-power
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Biden-kormányzat egyik magas rangú tisztviselőjét idézték, aki 

Biden elszólása előtt azt mondta, hogy az ukrajnai orosz katonai 

behatolás után "Az egyetlen végjáték most a végjáték 

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-03-22/niall-ferguson-putin-and-biden-misunderstand-history-in-ukraine-war
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-03-22/niall-ferguson-putin-and-biden-misunderstand-history-in-ukraine-war
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-03-22/niall-ferguson-putin-and-biden-misunderstand-history-in-ukraine-war
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-03-22/niall-ferguson-putin-and-biden-misunderstand-history-in-ukraine-war
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a Putyin-rezsim. Addig is, amíg Putyin marad, [Oroszország] egy 

páriává vált állam lesz, amelyet soha nem fogadnak vissza a 

nemzetek közösségébe". 

 

Sem az érzés (azaz, hogy Putyinnak mennie kell), sem a 

rendszerváltás mechanizmusa (hogy az orosz nép majd kiszorítja 

őt) nem jelent új gondolkodást a Nyugat jelenlegi orosz 

kormányhoz való hozzáállását illetően. Valójában mindkettő jól 

ismert Oroszországban. Michael McFaul, az Egyesült Államok 

2012-2014 közötti oroszországi nagykövete szerint Vlagyimir 

Putyin orosz elnök úgy véli, hogy az Egyesült Államok keményen 

dolgozik azon, hogy az úgynevezett "színes" rendszerváltást 

elősegítse világszerte, így Oroszországban is. 

forradalmak" vagy tömeges polgári felkelések. / 2005-ben McFaul 

maga írt egy teljes tanulmányt az USA rendszerváltási 

törekvéseiről a volt Szovjetunióban. Ez volt az egyik oka annak, 

hogy Barack Obama elnök döntése, hogy Moszkvába küldje őt, 

olyan népszerűtlennek bizonyult az orosz fél számára... 

 

Az orosz kormány régóta úgy véli, hogy a nyugati hírszerző 

szolgálatok a "demokrácia előmozdítását" használják a Putyin 

elleni politikai ellenzék szervezésének álcájaként, azzal a céllal, 

hogy eltávolítsák hivatalából - azaz rendszerváltást hajtsanak 

végre. Ennek az erőfeszítésnek az egyik legnyilvánvalóbb 

aspektusa az volt, hogy Oroszország felfedezett egy úgynevezett 

"kémsziklát", amelyet a brit hírszerző ügynökség, az MI6 használt 

a moszkvai ügynökeivel való kommunikációra. Ezzel egy időben, 

amikor ez a tárgy (a valóságban egy titkos elektronikus eszköz, 

amelyet a kommunikáció megkönnyítésére használtak) működött, 

az orosz hírszerző szolgálatok azzal vádolták a briteket, hogy 

titokban orosz politikai ellenzéki csoportokat finanszíroznak. 

 

A "kémsziklához" hasonló esetek arra késztették az orosz 

kormányt, hogy keményen fellépjen a külföldről finanszírozott 

nem kormányzati szervezetek (NGO-k) ellen, először olyan 

törvényeket hozva, amelyek arra kötelezték a külföldi 

finanszírozásban részesülő és politikai tevékenységet folytató 

csoportokat, hogy "külföldi ügynökként" regisztráltassák magukat, 

https://cddrl.fsi.stanford.edu/publications/american_efforts_at_promoting_regime_change_in_the_soviet_union_and_then_russia_lessons_learned
https://abcnews.go.com/Blotter/brits-spy-rock-moscow-espionage-gambit-official/story?id=15395675
https://abcnews.go.com/Blotter/brits-spy-rock-moscow-espionage-gambit-official/story?id=15395675
https://abcnews.go.com/Blotter/brits-spy-rock-moscow-espionage-gambit-official/story?id=15395675
https://abcnews.go.com/Blotter/brits-spy-rock-moscow-espionage-gambit-official/story?id=15395675
https://abcnews.go.com/Blotter/brits-spy-rock-moscow-espionage-gambit-official/story?id=15395675
https://abcnews.go.com/Blotter/brits-spy-rock-moscow-espionage-gambit-official/story?id=15395675
https://abcnews.go.com/Blotter/brits-spy-rock-moscow-espionage-gambit-official/story?id=15395675
https://abcnews.go.com/Blotter/brits-spy-rock-moscow-espionage-gambit-official/story?id=15395675
https://abcnews.go.com/Blotter/brits-spy-rock-moscow-espionage-gambit-official/story?id=15395675
https://www.rferl.org/a/russia-persecution-ngos/25009129.html
https://www.rferl.org/a/russia-persecution-ngos/25009129.html
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majd teljesen eltiltották a nem kormányzati szervezeteket, ha úgy 

ítélték meg, hogy veszélyt jelentenek Oroszország alkotmányos 

rendjére, védelmére vagy biztonságára. A betiltott szervezetek 

listáján szerepelt az USAID is, ami arra késztette az Obama-

kormányzatot, hogy kivonuljon a Civil 

https://www.huffpost.com/entry/russia-undesirable-ngos_n_7337842
https://www.themoscowtimes.com/2013/01/26/in-protest-us-quits-working-group-a20986
https://www.themoscowtimes.com/2013/01/26/in-protest-us-quits-working-group-a20986
https://www.themoscowtimes.com/2013/01/26/in-protest-us-quits-working-group-a20986
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Az amerikai-orosz kétoldalú elnöki bizottság társadalmi 

munkacsoportja. Thomas Melia, a csoport amerikai társelnöke 

megjegyezte, hogy "az orosz kormány által a közelmúltban tett 

lépések a civil társadalom korlátozására... komolyan 

megkérdőjelezik, hogy e mechanizmus fenntartása hasznos vagy 

helyénvaló-e". Érzéseit Victoria Nuland külügyminisztériumi 

szóvivő is megerősítette, aki a sajtónak nyilatkozva kijelentette, 

hogy "a munkacsoport nem segíti elő a civil társadalom ügyét 

Oroszországban". 

 

Kimondatlanul maradt az a valóság, hogy amit az USA "az 

oroszországi civil társadalom ügyének előmozdításának" nevezett, 

azt Oroszország alig többnek tekintette, mint a külföldről 

finanszírozott "színes forradalom" révén történő, alig leplezett 

rendszerváltási törekvéseket. 

https://www.rt.com/russia/552943-biden-russia-regime-change 
 

Amerikai politikusok, filmsztárok és a média cinkossága 

az orosz kormány megdöntésének kísérletében 

"Politikai komisszár hazudik": Göbbels elvei még mindig 

keresettek Nyugaton, 2022. április 12. 

A közelmúltban a Nyugat felkarolta azt a tendenciát, hogy 

közvetlen felhívásokat intéz az orosz néphez, néha hanyag orosz 

nyelvű kifejezéseket használva. 

Ezt a hagyományt néhány hete Arnold Schwarzenegger alapította, 

és az elmúlt napokban a brit média és személyesen Boris Johnson 

brit miniszterelnök is kreatívan felhasználta. A Daily Mirror még 

egy orosz nyelvű címlapon is szerepelt "Tudnod kell" címmel. Nem 

számítva az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij napi televíziós 

adásaiban az oroszokhoz intézett hasonló felhívások gyakori 

beadását. 

A tüzes beszédek minden szerzője folyamatosan ugyanabból a 

posztulátumból indul ki: Az orosz lakosokat megfosztják attól a 

lehetőségtől, hogy megkapják "az igazságot az ukrajnai 

eseményekről". Csak hasonlítsuk össze: 

Arnold Schwarzenegger: Schwarzenberg Schwarzenberg: "Azért 

beszélek ma hozzátok, mert olyan dolgok történnek a világban, 

amelyeket elhallgatnak előletek.". 

https://www.themoscowtimes.com/2013/01/26/in-protest-us-quits-working-group-a20986
https://www.themoscowtimes.com/2013/01/26/in-protest-us-quits-working-group-a20986
https://www.themoscowtimes.com/2013/01/26/in-protest-us-quits-working-group-a20986
https://www.themoscowtimes.com/2013/01/26/in-protest-us-quits-working-group-a20986
https://www.themoscowtimes.com/2013/01/26/in-protest-us-quits-working-group-a20986
https://www.themoscowtimes.com/2013/01/26/in-protest-us-quits-working-group-a20986
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://www.rt.com/russia/552943-biden-russia-regime-change/
https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1504426844199669762
https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1504426844199669762
https://twitter.com/AllieHBNews/status/1511096257904848896
https://sputniknews.com/20220321/worlds-strongest-girl-responds-to-schwarzeneggers-message-to-russian-people-about-ukraine-1094061875.html
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Daily Mirror: "Kedves orosz barátaim! Azért írunk nektek, mert azt 

szeretnénk, ha tudnátok az igazságot az ukrajnai háborúról... De 

azt is tudjuk, hogy Oroszországban nincs szabad sajtó, és a 

vezetőitek naponta hazugságokkal tévesztenek meg benneteket 

az ukrajnai háborúról". 

Boris Johnson: "Az oroszok megérdemlik az igazságot, 

megérdemlik, hogy ismerjék a tényeket". 

Más szóval, komolyan gondolják, hogy az orosz állampolgárok el 

vannak vágva a világ híreitől, és mint a régi szép időkben, még 

mindig a csőrádiókon keresztül hallgatják a külföldi "hangokat", és 

próbálják elkapni azt a jelet, amely időnként áttör a "zavarókon". 

Milyen rosszul ismerik a mi népünket és mennyire nem értik az 

oroszországi helyzetet! Ezt jól bizonyítja Johnson, aki 

Prométheusznak képzeli magát, aki elhozza az orosz népnek a 

"tűz" titkos tudását - ebben az esetben a titokzatos VPN rövidítést. 

És vajon Borisz előtt honnan tudhattunk volna a modern 

technológia ilyen csodájáról? Ha szükséges, népünk kész 

megosztani ezt a tudást a britekkel, nem bánjuk. 

Szeretném emlékeztetni azokat a nyugati kritikusokat, akik 

hirtelen "szeretetet éreznek az orosz nép iránt", hogy nem 

Oroszország kezdte el bekapcsolni a "zavarókat", mint a 

hidegháború idején. A Nyugat volt az, aki a "szólásszabadságról" 

és a saját törvényeiről szóló meséivel ellentétben kíméletlenül 

elkezdte lesöpörni az orosz médiumok és még az Oroszországgal 

szimpatizáló közösségi hálózatok felhasználóit is az információs 

terekről, és egyetlen címke, a "Kreml-propaganda" alá sorolta 

őket. A mi válaszunk pedig csak kölcsönös és szimmetrikus volt. 

Schwarzenegger és társai valóban azt hiszik, hogy nem láttunk 

még felvételeket a Mariupolban vagy más városokban történt 

pusztításról. Arnold "az orosz nép iránti szeretetét" megvallva utal 

gyermekkori emlékeire, amikor találkozott nagyszerű nehézsúlyú 

súlyemelőnkkel, Jurij Vlaszovval. Ha megkérdezzük 

Schwarzeneggert, hallott-e valamit arról, hogy mi folyik nyolc éve 

Makeevkában, gyermekkori példaképe szülőhelyén, Kalifornia 

exkormányzója a legjobban meglepődne. Mutasson neki 

felvételeket arról, ahogy az ukrán csapatok 2014-2015-ben a 

földdel teszik egyenlővé ezt a várost, és kérdezze meg, miért nem 

jutott eszébe akkoriban a nagy Vlaszov neve - megvonja a vállát, 

és kész. Óvodák, iskolák és kórházak Makeevkában - mindent 

válogatás nélkül lőttek. De nem voltak ilyen felhívások az ukrán 

https://www.youtube.com/watch?v=AlI-Hj6Ukbo
https://www.youtube.com/watch?v=AlI-Hj6Ukbo
https://www.youtube.com/watch?v=AlI-Hj6Ukbo
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nép és az UAF katonák által 
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Nyugati színészek, politikusok és írók. Semmiféle érdeklődés nem 

volt bennük. 

Boris Johnson úgy véli, hogy az orosz néző vagy olvasó egyáltalán 

nem hallott a bukaresti eseményekről. Ha bekapcsolunk egy VPN-t 

és elolvassuk a brit sajtót, azonnal lehull a lepel a szemünkről. 

Valószínűleg fogalma sincs arról, hogy ha van olyan hely, akkor az a 

mi médiánk, ahol a Kijev melletti városban történteket képkockáról 

képkockára, percről percre elemzik, elsődleges forrásokra 

hivatkozva, köztük elsősorban ukrán forrásokra. Én még egyetlen 

nyugati kiadványban sem láttam ilyen részletes elemzést ezekről a 

borzalmas képekről, mint nálunk. Talán azért nem láttam, mert a 

bukaresti események kronológiájának alapos elemzése megcáfolja 

a "védtelen embereket kivégző brutális oroszokról" szóló 

mítoszokat... 

https://sputniknews.com/20220412/political-commissar-lies- 

goebbels-elvek-még-mindig-az-demand-nyugaton-

1094671726.html 
 

Cenzúra - az amerikai alternatív hírek támadása és Elon Musk különös 

esete 

Az amerikai hírek a legcenzúrázottabbak a világon - nem az oroszoké vagy a 
kínaiaké. 

Az alternatív hírek elhallgattatása (alt-news) 

Az ellenzék elhallgattatásának egyik legegyszerűbb módja, ha gazdaságilag elzárják őket. 

A szankcionálás az egyik első fegyver, amelyet az USA "védelmi minisztériuma" alkalmaz, 

hogy elszigeteljen és meggyengítsen minden olyan nemzetet, amely nem menetel a Föld 

bolygó feletti örökös amerikai totális uralom mögött. És a nagyvállalati tulajdonban lévő 

Euro-Amerika teljes egészében e mögött a nagy rohanás mögött áll, amely a harmadik 

világháborúba vezet Oroszország ellen. Így aztán furcsán nem amerikai módon van 

értelme anyagilag megtámadni minden olyan kiadványt vagy írót, aki ellenzi, hogy az 

USA újabb háborút indítson, ami egy újabb nevetséges és obszcén hazugságok 

gyűjteményén alapul. Ezért van ez: 

A PayPal bezárja a Consortium News és a MintPress News 

háborúellenes kiadványok számláit, írta Kevin Reed, 2022. május 

4. 

Az elmúlt héten a PayPal online fizetési vállalat cenzúrázási 

kampányt indított a független és baloldali kiadók ellen, akik 

bírálták az USA és a NATO Oroszország elleni ukrajnai háborújáról 

https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-message-to-the-russian-people-5-april-2022
https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-message-to-the-russian-people-5-april-2022
https://sputniknews.com/20220406/russian-foreign-ministry-western-media-is-accomplice-in-bucha-crime-1094525813.html
https://sputniknews.com/20220412/political-commissar-lies-goebbels-principles-still-in-demand-in-the-west-1094671726.html
https://sputniknews.com/20220412/political-commissar-lies-goebbels-principles-still-in-demand-in-the-west-1094671726.html
https://sputniknews.com/20220412/political-commissar-lies-goebbels-principles-still-in-demand-in-the-west-1094671726.html
https://sputniknews.com/20220412/political-commissar-lies-goebbels-principles-still-in-demand-in-the-west-1094671726.html
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szóló hivatalos narratívát, és önkényesen lekapcsolták a 

számláikat. 

Vasárnap a Consortium News (CN) arról számolt be, hogy a PayPal 

figyelmeztetés és magyarázat nélkül törölte a számláját. 

Szerkesztő: 
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Joe Lauria főnök jelentette, hogy a CN PayPal-fiókját "tartósan 

korlátozták", éppen akkor, amikor a kiadvány elindította tavaszi 

adománygyűjtését. 

Lauria azt írta, hogy a CN elvesztette az egyik "legfontosabb 

módját annak, hogy nézői és olvasói adományokon keresztül 

kifejezzék támogatásukat". Közben a PayPal közölte Lauria-val, 

hogy a CN egyenlegét, amelyet a fizetési vállalat tartott, talán 

soha nem kapja vissza a kiadvány. 

A számla leállításakor a PayPal küldött egy e-mailt a CN-nek, 

amelyben a következőket írta: "Nem használhatja többé a PayPal-

t. ... Olyan tevékenységet észleltünk a számláján, amely nincs 

összhangban a felhasználói megállapodásunkkal, ezért a 

továbbiakban nem kínálunk Önnek PayPal-szolgáltatásokat. ... A 

potenciális kockázati kitettség miatt véglegesen korlátoztuk a 

fiókját. A továbbiakban semmilyen tranzakcióra nem használhatja 

a fiókot." 

A PayPal ügyfélszolgálati ügyintézőjével folytatott 

telefonbeszélgetés során a CN-nek azt mondták, hogy a 

rendszerükben nem rögzítették, hogy miért zárták le a számlát. Az 

ügynök azt mondta, hogy a számla "vizsgálat és felülvizsgálat" 

alatt áll, és hogy a CN "előzményei alapján a számlához 

kapcsolódó potenciális kockázatot találtak". 

A CN Pay Pal számláján fennmaradó egyenleggel kapcsolatban az 

ügynök azt mondta, hogy a pénzt 180 napig visszatartják, amíg a 

vizsgálat befejeződik, mielőtt döntést hoznának arról, hogy a 

pénzt visszaadják-e vagy sem. Az ügynök szerint "ha jogsértés 

történt", akkor lehetséges, hogy a pénzt a PayPal "kártérítés 

címén" visszatartja. 

A CN arról számolt be, hogy a Felhasználói szerződésben a 

Korlátozott tevékenységek között felsorolt jogsértések között 

szerepel a "hamis, pontatlan vagy félrevezető információk" a 

PayPal, más PayPal-ügyfelek "vagy harmadik felek" felé.... 

Péntek délután Mnar Adley, a MintPress alapítója és szerkesztője 

a Twitteren keresztül jelentette, hogy saját személyes fiókját, a 

MintPress és Alan MacLeod vezető munkatársának fiókját a 

PayPal leállította. A következőket írta a Twitteren: "A Paypal 

kitiltja engem és a MintPress-et, ami a másként gondolkodó 

újságírók és kiadványok nyílt cenzúrája. Az elmúlt évtizedben a 

MintPress bátortalanul dolgozott az állandó háborús állam 
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haszonlesőinek leleplezésén, mint egy őrködő újságíró." 

Egy sor későbbi tweetben Mnar azt írta, hogy felháborító, hogy 

hogy "a technológiai óriások, amelyeket azok vezetnek, akik közvetlenül profitálnak 
a 
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az új hidegháború, beleértve az ukrajnai válságot is, korlátozhatja 

bármely újságíró lehetőségét arra, hogy finanszírozza munkáját." 

Rámutatott, hogy ha ilyen intézkedést hoznának Oroszországban, 

Kínában vagy Iránban, "a mi médiánk a szólásszabadságról és az 

első módosítási jogokról kiabálna". Azt mondta, hogy a cenzúrát 

"az "orosz propaganda" elleni küzdelem ürügyén" támogatják. 

Alan MacLeod nemrégiben megjelent cikke a MintPress-en 

rámutat, hogy az állítólagos "független" ukrán újságírók között 

vannak olyanok, "akik korábban a NATO agytrösztjének, az 

Atlantic Councilnak, az Egyesült Államok ukrajnai 

nagykövetségének vagy a Council on Foreign Relationsnek 

dolgoztak". 

Csütörtökön Caleb T. Maupin újságíró és politikai elemző 

számláját magyarázat nélkül leállította a PayPal. Maupin közzétett 

egy képernyőképet a kapott értesítésről, amelyen ez állt: "Nem 

használhatja tovább a PayPal-t", és azt tweetelte: "Kitiltottak a 

PayPalból". 

Maupin, aki magát szocialistának vallja, az RT America számára írt, 

és ő a kiadója a Center for Political Innovation nevű szervezetnek, 

amely azt állítja, hogy "a szocializmus építéséért van Amerikában". 

Az RT-vel (Russia Today) való korábbi kapcsolata miatt Maupin 

Twitter-fiókját a következő felirattal látták el: "Oroszország 

államilag támogatott média. 

Maupin nemrégiben megjelent cikke "The Danger of Washington's 

Shallow 'Human Rights' Rhetoric" (Washington sekélyes 'emberi 

jogi' retorikájának veszélye) címmel leleplezi az amerikai 

imperialista háborúk és rendszerváltó beavatkozások mögötti 

képmutatást, amelyeket az emberi jogok nevében igazolnak, 

miközben egyidejűleg gyakran "az Egyesült Államok felfegyverzi és 

segíti az emberi jogokat megsértő entitásokat". 

https://www.wsws.org/en/articles/2022/05/04/uofx-m04.html 

A fent említett cikk: "Washington sekélyes 'emberi jogainak' veszélye". 

Rhetoric," mostanában elég nehéz megtalálni, azonban egy példányt itt lehet találni: 

https://www.greanvillepost.com/2022/03/22/the-danger-of-washingtons-shallow- 

emberi jogi retorika 

A konzorciumi hírek egy időre teljesen blokkolva voltak a Google.com-on május 4-én és 

5-én, legalábbis ahol én vagyok a világon. Később a nap folyamán azonban újra meg 

lehetett találni. Hasonlóképpen a PayPal is kénytelen volt engedni és feloldani a 

https://www.wsws.org/en/articles/2022/05/04/uofx-m04.html
https://www.greanvillepost.com/2022/03/22/the-danger-of-washingtons-shallow-human-rights-rhetoric/
https://www.greanvillepost.com/2022/03/22/the-danger-of-washingtons-shallow-human-rights-rhetoric/
https://www.greanvillepost.com/2022/03/22/the-danger-of-washingtons-shallow-human-rights-rhetoric/
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számlazárolást az elsöprő nyilvános és jogi felháborodás miatt. 
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Ami a Mint Press-t illeti, a kiadványuk - amely vitathatatlanul a világ egyik legjobb online 

hírszolgáltatója - fenntartásához szükséges pénz összegyűjtésére irányuló cikk a 

következőképpen szól: 

Mondj nemet a cenzúrára: Menjünk a címlapok mögé 

Üdv mindenkinek, Mnar Adley vagyok, a MintPress News alapítója 

és főszerkesztője, valamint a "Behind the Headlines" című új 

videoprojektünk igazgatója. 

...Az Ukrajnában dühöngő háborúval és a NATO-barát napirendet 

hirdető vállalati médiumokkal olyan háborús időszakba léptünk, 

ahol a háborús gépezethez képest alternatív információkhoz való 

hozzáférés létfontosságú az eszkaláció megakadályozásához. A 

nukleáris fegyverkezési verseny nem vicc. 

Soha nem látott mértékű cenzúrát tapasztalunk; semmihez sem 

hasonlíthatót, amit eddig láttunk. 

Csak az elmúlt hónapban független háborúellenes újságírók 

kerültek szervezett lejárató kampányok célkeresztjébe, a 

közösségi médiaplatformoktól megfosztották őket, egyenesen 

kitakarították őket a közösségi médiaplatformokról, sőt, még az 

"államhoz kötődő" jelzőt is rájuk ragasztották. A YouTube több 

százezer történelmi videót törölt prominens háborúellenes 

újságírók és személyiségek, köztük Abby Martin, Chris Hedges és 

Lee Camp számára, és mindenütt démonizálják a politikai 

tartalmakat, hogy a bankszámláinkat sújtsák. 

A saját GoFundMe adománygyűjtőinket indoklás és fellebbezési 

lehetőség nélkül törölték. 

És ez még nem is tartalmazza az elmúlt 5 évet. 

a Big Tech által algoritmikusan betiltott 

árnyék. Ezek a modernkori könyvégetők. 

Megpróbálják lejáratni korunk legfontosabb másként gondolkodó 

hangjainak munkáját. Megosztást akarnak okozni és cenzúrázni 

minden olyan információt, amely megkérdőjelezi a vállalati és 

katonai berendezkedés napirendjét. Háborút akarnak, hogy a 

Raytheon és a Lockheed Martin vezetőinek bankszámláit 

megtömjék. 

Az elmúlt évek során a MintPress élen járt a mély állam 

riogatásában, amely a Szilícium-völgyi technológiai óriásokkal, 

például a Google-lal, a Facebookkal és a Twitterrel együttműködve 



297 
 

igyekszik ellenőrizni a szabad információáramlást és a hírfolyamot, 

hogy a rendszerrel szemben minden alternatív narratívát 

algoritmikusan eltüntessen. 
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https://www.indiegogo.com/projects/let-s-go-behind-the- 

címlapok#/ 

Matt Taibbi: Taibbi: Meet the Censored - Chris Hedges, by Matt 

Taibbi március 28, 2022 

Az elmúlt hétvégén Chris Hedges, az ünnepelt újságíró és író arra 

ébredt, hogy a Russia Today című műsorának hat évnyi epizódja 

eltűnt a YouTube-on lévő fiókjából. Bár a műsorok közül szinte 

egyik sem utalt közvetlenül Oroszországra vagy Vlagyimir 

Putyinra, és az a néhány, amelyik igen, inkább nem volt hízelgő, az 

orosz állami médiával való kapcsolata elég volt ahhoz, hogy több 

száz interjút töröljenek, amelyekben olyan témákról volt szó, mint 

Julian Assange bebörtönzése, a cenzúra, a rendőri brutalitás vagy 

az amerikai háborús bűnök a Közel-Keleten. 

Most a Substackon, Hedges hosszú és kényelmetlenül színes 

története van a tompításnak. A New York Times egykori tudósítója 

háborúkról tudósított a Balkántól a Közel-Keleten át a Falkland-

szigetekig, és olyan könyveket írt, mint a War is a Force That Gives 

Us Meaning, az American Fascists és a The Death of the Liberal 

Class. 2002-ig, amikor a Felfedező riportok csapatának tagjaként 

Pulitzer-díjat nyert, ő határozta meg a mainstream 

tiszteletreméltóságot és az újságírás kiválóságát. Könnyű dolga 

lehetett volna, ha karrierje utolsó szakaszát a Thomas 

Friedman/David Brooks Memorial Gravy Train túlfizetett 

előadások, egyetemi kuratóriumok és obskúrus agytrösztök 

ösztöndíjai által kísért szaftos vonaton tölti, ha egyszerűen befogja 

a száját. 

"Ebből látszik, hogy milyen hülyék voltunk. Ott voltam, amikor az 

összes megállapodást megkötötték, és mindannyian megígérték, 

hogy a NATO-t nem terjesztik ki az egyesített Németország 

határain túlra. Mert mindenki - még Henry Kissinger is, úgy értem, 

mindenki, George Kennan még ott volt, mindenki megértette. 

Mindannyian megértették, különösen Oroszország történelmét 

tekintve, hogy a NATO-t Kelet-Európán átnyomni nemcsak 

szükségtelen, hanem veszélyes provokáció is. Egyébként nem 

mentegetem azt, amit Putyin tett, már az elején elítéltem. Amivel 

egyébként valószínűleg végeztem volna az RT-nél, mert írtam egy 

cikket a Scheerpostnak, amiben ezt egy bűnös agressziós 

háborúnak neveztem...". 

https://scheerpost.com/2022/03/28/matt-taibbi-meet-the- 

https://www.indiegogo.com/projects/let-s-go-behind-the-headlines%23/
https://www.indiegogo.com/projects/let-s-go-behind-the-headlines%23/
https://www.indiegogo.com/projects/let-s-go-behind-the-headlines%23/
https://scheerpost.com/2022/03/28/hedges-on-being-disappeared/
https://chrishedges.substack.com/p/welcome-to-the-chris-hedges-report-ea1?s=r
https://www.amazon.com/War-Force-that-Gives-Meaning/dp/1400034639
https://www.amazon.com/War-Force-that-Gives-Meaning/dp/1400034639
https://www.amazon.com/War-Force-that-Gives-Meaning/dp/1400034639
https://www.simonandschuster.com/books/American-Fascists/Chris-Hedges/9780743284462
https://www.thriftbooks.com/w/the-death-of-the-liberal-class_chris-hedges/278888/item/5057544/?gclid=CjwKCAjwuYWSBhByEiwAKd_n_lUPVlJ1PRY924teafywcCXFumTVsicRJfdAl8Z56-uvGivV8-6VNBoCUhsQAvD_BwE%23idiq%3D5057544&edition=6383252
https://www.thriftbooks.com/w/the-death-of-the-liberal-class_chris-hedges/278888/item/5057544/?gclid=CjwKCAjwuYWSBhByEiwAKd_n_lUPVlJ1PRY924teafywcCXFumTVsicRJfdAl8Z56-uvGivV8-6VNBoCUhsQAvD_BwE%23idiq%3D5057544&edition=6383252
https://www.thriftbooks.com/w/the-death-of-the-liberal-class_chris-hedges/278888/item/5057544/?gclid=CjwKCAjwuYWSBhByEiwAKd_n_lUPVlJ1PRY924teafywcCXFumTVsicRJfdAl8Z56-uvGivV8-6VNBoCUhsQAvD_BwE%23idiq%3D5057544&edition=6383252
https://www.thriftbooks.com/w/the-death-of-the-liberal-class_chris-hedges/278888/item/5057544/?gclid=CjwKCAjwuYWSBhByEiwAKd_n_lUPVlJ1PRY924teafywcCXFumTVsicRJfdAl8Z56-uvGivV8-6VNBoCUhsQAvD_BwE%23idiq%3D5057544&edition=6383252
https://www.pulitzer.org/winners/staff-53
https://scheerpost.com/2022/03/28/matt-taibbi-meet-the-censored-chris-hedges
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censored-chris-hedges 

https://scheerpost.com/2022/03/28/matt-taibbi-meet-the-censored-chris-hedges
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Valami azt súgja nekem, hogy Chris Hedges nagyszerű újságíró, de ő maga nem volt túl 

sok igazi harcban. Azok, akik már voltak igazi harcokban, például amikor egy banda 

eszméletlenre verte őket, sokkal több empátiával rendelkeznek mások iránt, akik 

hasonlóan szenvednek. És ne legyenek kétségeink afelől, hogy azoknak az embereknek, 

akiket megkínoztak és meggyilkoltak Ukrajnában azért a "bűnért", mert nem hagyták 

jóvá az amerikai puccsot, védelemre volt és van szükségük. 

Az, hogy az Egyesült Államoknak hosszú története van a hamisan "humanitárius 

beavatkozásnak" nevezett bűnös agressziós háborúkban, nem zárja ki azt, hogy bizonyos 

esetekben egy valódi humanitárius beavatkozás indokolt lehet. Mindenesetre az a példa, 

hogy Chris Hedgest cenzúrázzák a YouTube-ról és más médiumokból azért, mert "bűnt 

követett el", mert az RT-nek írt, annak ellenére, hogy nagyon kritikusan nyilatkozott 

Oroszország ukrajnai beavatkozásáról, jól mutatja, hogy az amerikai cenzúra új hullámai 

nem ismernek határokat. Az, hogy az amerikai kormány túlment a "puszta" cenzúrán, 

hanem anyagilag is megtámadja és besározza az újságírókat, tovább fokozza a 

gyalázatnak ezt az új dimenzióját Amerika szégyenére. A szabad sajtó megölése a 

demokrácia halálhíre. 
 

 

 
Egy amerikai újságíró eltűnik Ukrajnában. A csend fülsiketítő 

Gonzalo Lira eltűnésének felháborodást kellett volna kiváltania, 

és a "szabadságszerető" amerikai kormánynak és médiának 

vizsgálatot kellett volna kérnie Scott Rittertől, az amerikai 

tengerészgyalogság egykori hírszerző tisztjétől, aki a 

Szovjetunióban szolgált az INF-szerződés végrehajtójaként, 

Schwarzkopf tábornok stábjában, amikor is 



301 
 

az Öböl-háborúban, majd 1991-1998 között ENSZ 

fegyverellenőrként, 2022. április 21. 

Gonzo március 26-i tweetje ugrott be nekem, amelyben nyolc 
ukrán politikus, újságíró, disszidens és emberi jogi személyiség 
nevét sorolta fel, akiket az Oroszországgal vívott háború kitörése 
óta megöltek, letartóztattak vagy eltűntek. Az a gondolat, hogy 
épp most fejeztem be egy több mint 77 percig tartó, élőben 
közvetített interjút, amikor az ukrán SBU, amely kétségtelenül 
jelentős kiberismeretekkel rendelkezik, amelyek elegendőek egy 
olyan hosszú online jelenlét geolokációjához, mint az éppen 
befejezett YouTube-közvetítés, zavart - különösen Gonzo saját 
maga által kifejezett aggodalmainak fényében, és ezt meg is 
mondtam. 

Gonzalo Lira fatalista volt a jövőjét illetően. "Ismerem a 
kockázatokat" - mondta. "És megteszem az óvintézkedéseket." 

https://dailytelegraph.co.nz/opinion/an-american-journalist-goes- 
missing-in-ukraine-the-silence-is-deafening/ 

Szerencsére az alt-news újságírói, mint Scott Ritter és mások tudtak az eltűnéséről, és a 
hírhedt ukrán SBU egy félelmetes héttel később szabadon engedte. Ő azonban a 
szerencsések közé tartozott. Mások, akik tiltakoztak az amerikaiak által támogatott 
ukrajnai puccs ellen, nem voltak ilyen szerencsések: Vlodimir Sztruk, Denisz Kirejev, 
Mihail és Alekszandr Kononovics, Nesztor Sufrics, Jan Takszyur, Dmitrij Dzsangirov és 
Jelena Berezsnyaja. 

Több tízezer ember megölése és több tucat élve elégetése számít-e annak. 
"provokáció?" 

Egy anekdotikus történet 

Személyesen tudom, hogy az amerikaiaknak a legnaivabb elképzeléseik vannak a külföldi 

országok, különösen Oroszország és Kína lakóiról. Én például 12 évig éltem Kínában, és 

mindvégig VPN-t használtam, ahogyan gyakorlatilag minden külföldi is tette és teszi ott. 

Még a nagy nemzetközi szállodák is ellátják, valamint a nagy egyetemek, iparágak a 

kutatásaikhoz, és így tovább. Ennek ellenére barátaim és rokonaim állították: "Te 

Kínában éltél! Fogalmad sincs, mi folyik odakint a való világban". Nem tudtam nem 

nevetni ezen. A szomorú, tragikus és már-már komikus tény az, hogy az amerikaiak azok, 

akiknek fogalmuk sincs arról, hogy a híreket, amelyeket kapnak, mennyire cenzúrázzák. 

Kérem, kérem, olvassák el az itt közzétett cikkemet: 

https://archive.org/details/a-brief-rev-of-american-censorship-mech-and-law 

Lehetséges-e, hogy a világ leggazdagabb embere, Elon Musk át akarja alakítani a 

kártyákat, és engedélyezzenek egy kis helyet a viszonylag szabad véleménynyilvánításnak 
az interneten? Úgy tűnik 

https://earthnewspaper.com/2022/04/14/the-battle-of-the-donbas-gonzalo-lira-interviews-scott-ritter-11726/
https://earthnewspaper.com/2022/04/14/the-battle-of-the-donbas-gonzalo-lira-interviews-scott-ritter-11726/
https://earthnewspaper.com/2022/04/14/the-battle-of-the-donbas-gonzalo-lira-interviews-scott-ritter-11726/
https://earthnewspaper.com/2022/04/14/the-battle-of-the-donbas-gonzalo-lira-interviews-scott-ritter-11726/
https://dailytelegraph.co.nz/opinion/an-american-journalist-goes-missing-in-ukraine-the-silence-is-deafening/
https://dailytelegraph.co.nz/opinion/an-american-journalist-goes-missing-in-ukraine-the-silence-is-deafening/
https://dailytelegraph.co.nz/opinion/an-american-journalist-goes-missing-in-ukraine-the-silence-is-deafening/
https://english.almayadeen.net/news/politics/anti-zelensky-journalist-gonzalo-lira-released-by-sbu
https://archive.org/details/a-brief-rev-of-american-censorship-mech-and-law
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nagyon valószínűtlen, figyelembe véve az összes tendenciát, különösen az elmúlt 10 év 

során, mégis úgy tűnik, hogy legalább egy kis esély van rá, hogy ez a helyzet. 

Május 5, 2022 Elon Musk átmenetileg saját maga vezeti a Twittert - jelentés 

- A milliárdos valószínűleg néhány hónapra átveszi a platform vezérigazgatói 
posztját 

a felvásárlás befejezése után, CNBC szerint 

A Tesla és a SpaceX vezérigazgatója, a milliárdos Elon Musk 

állítólag azt tervezi, hogy néhány hónapig ő irányítja a Twittert, 

miután befejezte a közösségi médiaóriás 44 milliárd dolláros 

felvásárlását. 

Musk valószínűleg átmenetileg átveszi a Twitter vezetését, 

leváltva Parag Agrawal vezérigazgatót - jelentette csütörtökön a 

CNBC, anélkül, hogy forrásait megnevezte volna. A Twitter 

részvényei a hírre emelkedtek, 2,6%-kal 50,36 dollárra, még akkor 

is, amikor a szélesebb piac két éve a legnagyobb esést produkálta. 

A jelentés választ adhat a Twitter vezetésének jövőjével 

kapcsolatos kérdésekre az új tulajdonosok alatt. Musk 

megesküdött, hogy visszaállítja a szólásszabadságot a platformon, 

és jelezte, hogy nem bízik a vállalat igazgatótanácsában, 

mondván, hogy egyikük sem kap fizetést a Twittertől, ha a 

felvásárlása végbemegy.... 

Egy csütörtöki nyilvános bejelentésből kiderült, hogy Musk több 

mint 7 milliárd dollárnyi tőkebefektetési kötelezettséget vállalt 

barátoktól és más befektetőktől, akik részt akarnak venni a 

felvásárlásban. Az Oracle társalapítója, Larry Ellison 1 milliárd 

dollárt ígért. A CNBC szerint még Dorsey is beszállhat az üzletbe. 

https://www.rt.com/news/555048-musk-to-run-twitter-as-ceo 

Lásd még: https://www.cnbc.com/2022/05/05/elon-musk-expected-to-serve-

as- ideiglenes-twitter-ceo-after-deal-closes.html 

Rengeteg munkája lesz, és ha csak a felét is véghez tudja vinni annak, amit állítása 

szerint meg akar tenni, az lenyűgöző lesz, azonban a Starlink műholdjaival tovább szítja a 

háború lángját Ukrajnában, és ez minden bizonyíték, ami ahhoz kell, hogy úgy tűnjön, 

hogy ő is csak egy újabb háborús uszító, aki a fehér felsőbbrendűség örökös 

érvényesítésére törekszik. A szólásszabadságnak mindenki szabadságát növelnie kell. A 

nukleáris armageddonhoz való hozzájárulás azonban teljesen kiirtja a szabadság minden 

formáját. Előbb vagy utóbb az USA-nak meg kell tanulnia, hogy nem uralhatja örökké az 

egész világot. Ez a felnőtté válás része, amit a legtöbb gyerek négyéves korára megtanul. 

Másrészt a szólásszabadság fenntartása leleplezné az Oroszország és Kína elleni amerikai 

https://www.rt.com/news/555048-musk-to-run-twitter-as-ceo
https://www.cnbc.com/2022/05/05/elon-musk-expected-to-serve-as-temporary-twitter-ceo-after-deal-closes.html
https://www.cnbc.com/2022/05/05/elon-musk-expected-to-serve-as-temporary-twitter-ceo-after-deal-closes.html
https://www.cnbc.com/2022/05/05/elon-musk-expected-to-serve-as-temporary-twitter-ceo-after-deal-closes.html
https://www.rt.com/news/554543-musk-twitter-free-speech/
https://foreignpolicy.com/2022/05/04/starlink-ukraine-elon-musk-satellite-internet-broadband-drones/
https://foreignpolicy.com/2022/05/04/starlink-ukraine-elon-musk-satellite-internet-broadband-drones/
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háborús törekvés teljes korrupt alapját, és ezáltal szükségtelenné tenné műholdjainak 

használatát. Néhány dolgot csak az idő fog megmutatni. 
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67 külföldi kormány listája, amelyeket az USA csak a második világháború 
óta megpróbált megdönteni. 

A külföldi kormányok megdöntése az USA bevált szokása. Hány kormányt próbált 

megdönteni az USA csak a második világháború óta? A néhai William Blum szerint (aki 

korábban az amerikai külügyminisztériumban dolgozott és külügyi tiszt volt, majd az 

amerikai külpolitika egyik legelismertebb és legtöbbet idézett kritikusa lett) az USA 

legalább 56 külföldi kormányt próbált megdönteni, és sok esetben sikerrel is járt, és a 

közzétett elemzése óta összeállított frissített lista szerint ez a szám 67-re emelkedett. 

Ezek közül egyik esetben sem volt a célország semmilyen módon fenyegetés az USA 

biztonságára nézve, ellentétben Ukrajna és Oroszország esetével, ahol az USA által 

felhalmozott tömegpusztító fegyverek és jól kiképzett neonáci brigádok bizonyíthatóan 

közvetlen fenyegetést jelentettek Oroszország biztonságára nézve. 

Más népek kormányainak megdöntése: A Mester 

William Blum listája 

"A második világháború óta előfordult, hogy az Egyesült 

Államok megdöntött vagy megkísérelt megdönteni egy 

külföldi kormányt." 

(* a kormány sikeres megbuktatását jelzi) 

"Kína 1949-től az 1960-as évek elejéig, Albánia 1949-53, 

Kelet-Németország 1950-es évek, Irán 1953*, Guatemala 

1954*, Costa Rica 1950-es évek közepe, Szíria 1956-7, 

Egyiptom 1957, Indonézia 1957-8, Brit Guyana 1953-64*, 

Irak 1963*, Észak-Vietnam 1945-73, Kambodzsa 1955-70*, 

Laosz 1958 *, 1959 *, 1960*, Ecuador 1960-63*, 

Kongó 1960*, Franciaország 1965, Brazília 1962-64*, 

Dominikai Köztársaság 1963*, Kuba 1959-től napjainkig, 

Bolívia 1964*, Indonézia 1965*, Ghána 1966*, Chile 1964-

73*, Görögország 1967*, Costa Rica 1970-71, Bolívia 

1971*, Ausztrália 1973-75*, Angola 1975, 1980-as évek, 

Zaire 1975, Portugália 1974-76*, Jamaica 1976-80*, 

Seychelle-szigetek 1979-81, Csád 1981-82*, Grenada 

1983*, Dél-Jemen 1982-84, Suriname 1982-84, Fidzsi 

1987*, Líbia 1980-as évek & 2011, Nicaragua 1981-90*, 

Panama 1989* Bulgária 1990*, Albánia 1991*, Irak 1991, 

Afganisztán 1980-as évek*, Szomália 1993, Jugoszlávia 

1999-2000*, Ecuador 2000*, Afganisztán 2001*, 

Venezuela 2002*, Irak 2003*, Haiti 2004*, Szomália 2007-

től napjainkig, Honduras 2009*, Líbia 2011*-től napjainkig, 

Szíria 2012-től napjainkig, Ukrajna 2014*" 

https://williamblum.org/
https://williamblum.org/


305 
 

https://williamblum.org/essays/read/overthrowing-other- 

peoples-governments-the-master-list 

Ehhez a listához hozzá kell adni: 

https://williamblum.org/essays/read/overthrowing-other-peoples-governments-the-master-list
https://williamblum.org/essays/read/overthrowing-other-peoples-governments-the-master-list
https://williamblum.org/essays/read/overthrowing-other-peoples-governments-the-master-list
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Jemen 2014, Ukrajna 2014*, Törökország 2016, Venezuela 

2019, Bolívia 2019*, Irán 2017-től napjainkig, Nicaragua 

2018, Kína 2018-tól napjainkig, Kuba és Oroszország 2022. 

Palesztina megérdemli, hogy szerepeljen ezen a listán, 

mivel Izrael az 1948-as Nakba óta napról napra gyors 

ütemben és erőszakosan hódítja meg. Lehet azt állítani, 

hogy Izrael az agresszor, azonban Izrael csak az USA 

macskamancsa (Szaúd-Arábiával, más Öböl-államokkal és 

Egyiptommal együtt) az egész régió meghódítására 

irányuló törekvéseiben. 

A világtörténelemben egyetlen nemzet sem próbált meg ennyi kormányt (legalább 67-

et) megdönteni, sem közvetlenül, sem közvetítőkön keresztül. 

Hol nincsenek szankciók az USA ellen? Miért 

nem áll minden felelős elnököt Hágában bíróság 

elé? Miért nem hoztak létre már régen olyan 

mechanizmust, amely megakadályozná az egyes 

háborús és emberiesség elleni 

bűncselekményeket? Miért nem sír egyetlen 

amerikai sem miattuk? 
Putyin elnök nem Zelenszkijt akarja eltávolítani a hatalomból, hanem csak az ukrajnai 

etnikai kisebbségek elleni népirtást akarja megállítani, és saját nemzetét akarja 

megvédeni az amerikai és a NATO nyilvánvaló agressziójától. Mégis őt, és nem az USA-t 

állítják be rosszfiúnak. 

Ez alattomos kétszínűség. 

Az ENSZ-t át kell alakítani, és finanszírozási forrásait jobban kell elosztani, hogy 

megszűnjenek az összeférhetetlenségek, amelyek minden döntését hátráltatják. 

37. Tudomásuk szerint az USA-nak régóta és bizonyítottan szokása más kormányok 

megdöntése? 

Oroszország viselte a második világháború nagy részét, amikor megvédte magát a náci 
németektől. 

https://thegrayzone.com/2022/03/24/us-fighting-russia-to-the-last-ukrainian-veteran-us-diplomat/
https://www.academia.edu/41697439/Time_Critical_Need_for_Restructuring_the_UN_Law_History_and_News_2nd_Ed
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Halottak országonként a második világháborúban 
 

 

https://www.nationalww2museum.org/students-teachers/student-resources/research- 

starters/research-starters-worldwide-deaths-world-war 

Ez majdnem 50-szer több orosz halt meg a második 

világháborúban, akik a náci Németország ellen védték 

nemzetüket, mint amerikaiak, és most az USA tele rakta 

Ukrajnát nácikkal, akik módszeresen több mint 13 000 

ártatlan embert mészároltak le Ukrajna Donbassz 

régiójában, mert nem tudták elfogadni az USA által 

Kijevbe telepített neonáci kormányt. 

Az USA legutóbbi gazdasági és médiaháborúja Oroszország ellen, valamint az ukrajnai 

proxy-háború az USA harmadik nagy támadása Oroszország ellen. 

"Történelmi szempontból az USA és szövetségesei több mint 104 

éve fenyegetik Oroszországot, kezdve az I. világháború idején az 

amerikai és szövetséges erők 1918. január 12-i, Szovjet-

Oroszország elleni bevetésével (az orosz császári hadsereg 

támogatására). Az 1918-as amerikai-brit szövetségesek 

oroszországi inváziója mérföldkő az orosz történelemben, amelyet 

gyakran tévesen a polgárháború részeként ábrázolnak. Több mint 

két évig tartott, több mint 200 000 katona bevetésével, amelyből 

11 000 az USA-ból, 59 000 az Egyesült Királyságból érkezett. 

Japán, amely az I. világháborúban Nagy-Britannia és Amerika 

szövetségese volt, 70 000 katonát küldött." 

https://www.globalresearch.ca/preemptive-nuclear-war-a-third- 

world-war-spells-the-end-of-humanity-as-we-know-it/5772695 

Az USA neonácik ezreit képezte ki, finanszírozta és importálta Ukrajnába azzal a céllal, 

hogy katonai választ provokáljon Oroszországtól azzal, hogy brutálisan és kegyetlen módon 

https://www.nationalww2museum.org/students-teachers/student-resources/research-starters/research-starters-worldwide-deaths-world-war
https://www.nationalww2museum.org/students-teachers/student-resources/research-starters/research-starters-worldwide-deaths-world-war
https://www.nationalww2museum.org/students-teachers/student-resources/research-starters/research-starters-worldwide-deaths-world-war
https://www.globalresearch.ca/preemptive-nuclear-war-a-third-world-war-spells-the-end-of-humanity-as-we-know-it/5772695
https://www.globalresearch.ca/preemptive-nuclear-war-a-third-world-war-spells-the-end-of-humanity-as-we-know-it/5772695
https://www.globalresearch.ca/preemptive-nuclear-war-a-third-world-war-spells-the-end-of-humanity-as-we-know-it/5772695
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ártatlan emberek tízezreinek meggyilkolása Luganszkban és Donyeckben 2014-től 

napjainkig. 
 

Az ukrajnai neonáci "problémában" játszott amerikai szerepről szóló 
hivatkozási lista 

2022.03.23 https://covertactionmagazine.com/2022/03/23/covertaction- 
bulletin-podcast-u-s-hypocrisy-cia-train-insurgents-in-ukraine 
2020.07.20 https://thegrayzone.com/2020/07/20/ukrainian-think-tank-neo-nazi- 
rasszista-erőszak/ 
2019.12.04 https://thegrayzone.com/2019/12/04/ukrainian-nazis-hong-kong- 
tüntetések 
2019.11.23 https://thegrayzone.com/2019/11/23/yes-ukraine-interference-in- 
the-2016-presidential-election/ 
2019.10.08 https://thegrayzone.com/2019/10/08/us-arming-of-ukraine-is-a- 
scandal-on-its-own/ 
2019.09.23 https://thegrayzone.com/2019/09/23/bomb-extremist-us-soldier- 
fbi-ukrajnai-náci-azov 
2018.12.10 https://thegrayzone.com/2018/12/10/nato-ukraine-president- 
poroshenko-nazi-katona-totenkopf/ 
2018.11.15 https://thegrayzone.com/2018/11/15/blowback-how-us-funded- 
fascists-in-ukraine-mentor-us-white-supremacists/ 
2018.10.30 https://thegrayzone.com/2018/10/30/c14-ukrainian-nazi-kiev- 
police-america-house/ 
2018. 07.10. https://thegrayzone.com/2018/07/10/ukraine-embassy-
israel- fegyveres nácik-max-blumenthal/ 
2018.07.09 https://thegrayzone.com/2018/07/09/yuri-biryukov-ukraine- 
elnök-tanácsadó-heil-hitler-neo-náci/ 
2018.07.02 https://thegrayzone.com/2018/07/02/video-congress-welcomes-an- 
actual-fascist-as-nazi-violence-rages-in-ukraine/ 
2018.02.05 https://thegrayzone.com/2018/02/05/max-blumenthal-us-is-arming- 
neo-nazis-in-ukraine/ 
2014.03.13 https://ceasefiremagazine.co.uk/revolutions-pretext-imperialism 

Ezek nem orosz információforrások. 

Nem Putyin elnök kezdte ezt a fegyveres konfliktust, függetlenül attól, hogy Biden elnök 

vagy az amerikai úgynevezett hírmédia hányszor ismételgeti ezt a rendkívül provokatív 

koholmányt (még mohóbban, mint Trump elnök hazugsága a "kínai vírusról"). Putyin 

elnök megtette az egyetlen dolgot, amit megtehetett, hogy megpróbálja 

megakadályozni. Megpróbált javaslatot tenni a NATO-nak, hogy vonuljon vissza, és 

teljesen visszautasították, sőt, nevetségessé tették az erőfeszítéséért. Ez a legnagyobb 

tragédia, és a 21. század egyik, ha nem a legnagyobb politikai baklövésest , talán az egész 

emberi történelemben, ha az ukrajnai háború a harmadik világháborúhoz vezet. 

https://covertactionmagazine.com/2022/03/23/covertaction-bulletin-podcast-u-s-hypocrisy-cia-trains-insurgents-in-ukraine
https://covertactionmagazine.com/2022/03/23/covertaction-bulletin-podcast-u-s-hypocrisy-cia-trains-insurgents-in-ukraine
https://covertactionmagazine.com/2022/03/23/covertaction-bulletin-podcast-u-s-hypocrisy-cia-trains-insurgents-in-ukraine
https://thegrayzone.com/2020/07/20/ukrainian-think-tank-neo-nazi-racist-violence/
https://thegrayzone.com/2020/07/20/ukrainian-think-tank-neo-nazi-racist-violence/
https://thegrayzone.com/2020/07/20/ukrainian-think-tank-neo-nazi-racist-violence/
https://thegrayzone.com/2019/12/04/ukrainian-nazis-hong-kong-protests/
https://thegrayzone.com/2019/12/04/ukrainian-nazis-hong-kong-protests/
https://thegrayzone.com/2019/12/04/ukrainian-nazis-hong-kong-protests/
https://thegrayzone.com/2019/11/23/yes-ukraine-interference-in-the-2016-presidential-election/
https://thegrayzone.com/2019/11/23/yes-ukraine-interference-in-the-2016-presidential-election/
https://thegrayzone.com/2019/11/23/yes-ukraine-interference-in-the-2016-presidential-election/
https://thegrayzone.com/2019/10/08/us-arming-of-ukraine-is-a-scandal-on-its-own/
https://thegrayzone.com/2019/10/08/us-arming-of-ukraine-is-a-scandal-on-its-own/
https://thegrayzone.com/2019/10/08/us-arming-of-ukraine-is-a-scandal-on-its-own/
https://thegrayzone.com/2019/09/23/bomb-extremist-us-soldier-fbi-ukrainian-nazi-azov
https://thegrayzone.com/2019/09/23/bomb-extremist-us-soldier-fbi-ukrainian-nazi-azov
https://thegrayzone.com/2019/09/23/bomb-extremist-us-soldier-fbi-ukrainian-nazi-azov
https://thegrayzone.com/2018/12/10/nato-ukraine-president-poroshenko-nazi-soldier-totenkopf/
https://thegrayzone.com/2018/12/10/nato-ukraine-president-poroshenko-nazi-soldier-totenkopf/
https://thegrayzone.com/2018/12/10/nato-ukraine-president-poroshenko-nazi-soldier-totenkopf/
https://thegrayzone.com/2018/11/15/blowback-how-us-funded-fascists-in-ukraine-mentor-us-white-supremacists/
https://thegrayzone.com/2018/11/15/blowback-how-us-funded-fascists-in-ukraine-mentor-us-white-supremacists/
https://thegrayzone.com/2018/11/15/blowback-how-us-funded-fascists-in-ukraine-mentor-us-white-supremacists/
https://thegrayzone.com/2018/10/30/c14-ukrainian-nazi-kiev-police-america-house/
https://thegrayzone.com/2018/10/30/c14-ukrainian-nazi-kiev-police-america-house/
https://thegrayzone.com/2018/10/30/c14-ukrainian-nazi-kiev-police-america-house/
https://thegrayzone.com/2018/07/10/ukraine-embassy-israel-arming-nazis-max-blumenthal/
https://thegrayzone.com/2018/07/10/ukraine-embassy-israel-arming-nazis-max-blumenthal/
https://thegrayzone.com/2018/07/10/ukraine-embassy-israel-arming-nazis-max-blumenthal/
https://thegrayzone.com/2018/07/09/yuri-biryukov-ukraine-president-adviser-heil-hitler-neo-nazi/
https://thegrayzone.com/2018/07/09/yuri-biryukov-ukraine-president-adviser-heil-hitler-neo-nazi/
https://thegrayzone.com/2018/07/09/yuri-biryukov-ukraine-president-adviser-heil-hitler-neo-nazi/
https://thegrayzone.com/2018/07/02/video-congress-welcomes-an-actual-fascist-as-nazi-violence-rages-in-ukraine/
https://thegrayzone.com/2018/07/02/video-congress-welcomes-an-actual-fascist-as-nazi-violence-rages-in-ukraine/
https://thegrayzone.com/2018/07/02/video-congress-welcomes-an-actual-fascist-as-nazi-violence-rages-in-ukraine/
https://thegrayzone.com/2018/02/05/max-blumenthal-us-is-arming-neo-nazis-in-ukraine/
https://thegrayzone.com/2018/02/05/max-blumenthal-us-is-arming-neo-nazis-in-ukraine/
https://thegrayzone.com/2018/02/05/max-blumenthal-us-is-arming-neo-nazis-in-ukraine/
https://ceasefiremagazine.co.uk/revolutions-pretext-imperialism
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Putyin elnök évekig próbálkozott a diplomáciával. Az Egyesült Államok és az EU 

becsmérelte az erőfeszítéseit. Nem voltak tárgyalások. Az USA nem tárgyal a 

célországaival az örökös hegemóniára való törekvése során. 
 

https://twitter.com/zlj517/status/1504599052868255744 

Amerikai igazságszolgáltatás? Nem véletlen, hogy oly sok afroamerikai az 

"igazságosságot" úgy emlegeti, hogy "csak mi, fehérek". 

Az amerikai kormány összejátszó módon cselekedett, hogy elrejtse a bizonyítékokat és 

elhallgattassa az amerikai kormánynak a 2014-es ukrajnai puccsban és az azt követő, 

Luganszk és Donyeck ártatlan lakosai elleni tömeges, halálos, válogatás nélküli 

erőszakban játszott szerepét kritizáló híreket. 

Míg Oroszország nagyon célzott támadásokat próbál végrehajtani az USA által 

Oroszország megtámadására kiképzett erők ellen, addig a Luganszkot és Donyecket 

bombázó ukrán erők semmiképpen sem voltak körültekintőek a célpontok tekintetében 

az ártatlanok elleni nyolcéves halálos háború során. 

A mainstream médiában, de még az alt-news-ban sem kérdezte meg senki, hogy Putyin 

elnök miért nem hajtotta végre náci megsemmisítési tervét elsősorban drónok és 

rakéták segítségével, ahogyan az USA az elmúlt 20 évben elsősorban háborúkat 

folytatott. 

A válasz az lehet, hogy a drónok, rakéták és bombák sokkal több civil áldozatot 

követelnek, mint a szárazföldi csapatok és különösen a különleges erők, amelyek 

általában sokkal pontosabban céloznak. 

Ez minden hírelemzést elkerülte, mert megerősíti a kérdések listájának egyik fő témáját: 

Putyin elnök becsületesen cselekedett, amikor megvédte az ártatlan luganszki és 

donyecki civileket a nyolc éve tartó népirtó háborútól, amelyet az amerikai 

külügyminisztérium utasítására cselekvő, neonáciktól hemzsegő ukrán kormány 

https://twitter.com/zlj517/status/1504599052868255744
https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship?s=w
https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship?s=w
https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship?s=w
https://www.rt.com/russia/546254-cia-training-programs-ukrainian
https://www.thebureauinvestigates.com/projects/drone-war
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554


310 
 

folytatott ellenük Donbasszban. Ez Putyin elnök részéről tiszteletre méltó cél. 
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De a nagymértékben cenzúrázott, vállalati irányítású amerikai hírek minderről nem 

számolnak be; különösen nem arról a 13 000 emberről, akiket 2014 és 2020 között 

meggyilkoltak Donbasszban, az akkor még "békés Ukrajnában", mert határozottan 

tiltakoztak a 2014-es illegális, amerikai támogatású puccs ellen. 

Ezek az összejátszó entitások - szándékosan - létrehozták Putyin elnök egzisztenciális 

szükségletét, hogy megakadályozza az euro-amerikai tankok, rakéták, katonai bázisok, 

különleges műveleti erők, neonáci ultranacionalista szélsőségesek, más euro-amerikai 

finanszírozású milíciák és a folyamatban lévő, rendkívül fertőző és halálos biológiai 

kórokozók "kutatását" közvetlenül az ukrán határon, miközben egyidejűleg 13 000 orosz 

barátot mészárolnak le szintén Oroszország határán. 

De az amerikai úgynevezett hírmédia minderről nem számol be. 

Oroszországnak már volt egy náci inváziója, és abszolút bizonyíték arra, hogy az USA 

neonáci erőkkel, más félkatonai erőkkel töltötte fel Ukrajnát, és még az ukrán kormányt 

is neonácik hatották és hatják át, és ne feledkezzünk meg a halálos kórokozókról, 

amelyeket közvetlenül a határán termeltek és tároltak. 

Putyin elnök Ukrajna lerohanása józan, racionális, Oroszország önvédelme és az 

Oroszországgal közös választójogon, DNS-en, nyelven és kultúrán osztozó ártatlanok 

védelme volt, és egy nyolc évig tartó, az USA által irányított, profitorientált népirtás. Ha 

ez nem önvédelem, akkor mi az? 

De a CNN-en erről soha nem volt szó. Nem készültek videók véresre robbantott 

gyerekekről, zokogó nagyszülőkről, amputált végtagokról, ahogy az a Donbass régióban 

nyolc éven át történt - semmi. Az orosz önvédelmi indíttatású ukrajnai beavatkozás 

jelenlegi, faltól falig terjedő amerikai médiabeszámolója obszcenitás, figyelembe véve a 

rengeteg háborút, amelyet az USA egyébként baráti országokra kényszerített az elmúlt 

50 évben - ez a végső képmutatás, a politikai korrupció, az erkölcsi csőd és az ENSZ 

Alapokmány teljes alapjának égbekiáltó megsértése, mivel a CNN tudósítása egy olyan 

háború fokozására irányul, amely csak a kettőhöz vezet: 1) egyre több ukrán és orosz 

katona halálához és/vagy 2) a harmadik világháborúhoz vezethet. 

Ukrajna és Oroszország egyaránt tagja az ENSZ-nek. Luganszk és Donyeck lakosságát 

amerikai kiképzésű és koordinált erők fegyveres támadása érte, és önvédelmi 

segítségért könyörögtek Oroszországtól, amelyet szintén az önvédelem motivált, 

tekintettel arra, hogy az amerikaiak masszív katonai, félkatonai, neonáci erőket és 

potenciális biológiai fegyvereket építettek fel közvetlenül a határán, megsértve számos 

nemzetközi jogot, szerződést és megállapodást; olyan megállapodásokat, amelyeket az 

ENSZ Biztonsági Tanácsa nem tartott be. 

Putyin elnök jogi elemzői az ENSZ Alapokmányának 51. cikkére összpontosítanak, mint a 
racionális indoklásra. 

Ukrajna lefegyverzése. Figyelembe kell venni az ENSZ Alapokmányának 2. cikke (4) 
bekezdését is. 

https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship?s=w
https://www.rt.com/news/551618-bioweapons-programs-us-ukraine
https://www.rt.com/news/551618-bioweapons-programs-us-ukraine
https://www.rt.com/news/551618-bioweapons-programs-us-ukraine
https://www.history.com/this-day-in-history/germany-launches-operation-barbarossathe-invasion-of-russia
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://tass.com/politics/1409189
https://sputniknews.com/20220318/putin-main-goal-of-russian-operation-in-ukraine-is-to-set-donbass-free-from-genocide-1093987300.html
https://sputniknews.com/20220411/genocide-of-donbass-civilians-children-1094648437.html
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2022.03.09 A háború törvényessége, írta Christopher Black 

A Charta 2. cikkének (4) bekezdése szerint minden tagállam 

köteles tartózkodni bármely állam területi vagy politikai 

integritása elleni erőszakkal való fenyegetéstől vagy annak 

alkalmazásától. E kötelezettség alól két fontos kivétel van, az első 

az 51. cikk szerinti egyéni vagy kollektív önvédelem joga, valamint 

a Biztonsági Tanács által a Charta VII. fejezete alapján történő 

kollektív végrehajtás, amely a béke fenyegetésével, a béke 

megsértésével és az agresszióval foglalkozik. Az egyéni vagy 

kollektív önvédelem eredendő joga más államok támogatásával 

mindaddig fennáll, amíg a Biztonsági Tanács nem hozott 

intézkedéseket "a nemzetközi béke és biztonság fenntartása" 

érdekében. Ez a jog tehát a legvégső esetben alkalmazható 

intézkedésnek minősül. 

https://qoshe.com/new-eastern-outlook/christopher-black/the- 

legality-of-war/133449325 

Az ENSZ Közgyűlése, a Nemzetközi Bíróság, a Nemzetközi Büntetőbíróság és a Biztonsági 

Tanács nem tett semmit annak érdekében, hogy megállítsa a NATO keleti terjeszkedését 

egészen Oroszország határáig, és nem tudott tárgyalni egy megállapodásról, hogy a 

NATO visszavonuljon, annak ellenére, hogy ez a keleti terjeszkedés nyilvánvaló 

fenyegetést - egyértelmű és közvetlen veszélyt - jelentett Oroszország szuverenitására. A 

rakétabázisok, tankok és egyéb fegyverek jelentette fenyegetést milliószorosan 

súlyosbította a potenciális kettős felhasználású biológiai "kutatási" projektek és 

biofegyverek jelenléte, amelyek rendkívül gyorsan átjuthatnak bármely nemzet határain. 

Az USA rendkívül illegális agresszivitása és az ENSZ-en belüli kudarcok vezettek az 

ukrajnai fegyveres konfliktus eszkalációjához 2022 februárjában. 

Ukrajna háborúja a donbászi régió másként gondolkodók ellen, akik határozottan 

tiltakoztak a 2014-es, amerikai támogatású puccs ellen, amelyet Ukrajna korábbi 

demokratikusan megválasztott elnöke ellen hajtottak végre. "Az ENSZ adatai szerint 

2014 és 2020 között több mint 13 000 ember halt meg ebben a konfliktusban". A 

tizenháromezer áldozat és családjaik számára ez háború volt. 

Megalapozott, tényeken alapuló érvekkel alátámasztható, hogy Putyin elnök egy 

háborút próbált megállítani, és egy sokkal nagyobb biológiai fegyveres háborút akart 

megelőzni a 2022-es ukrajnai beavatkozásával. 
 

A halálra ítélt minszki megállapodások 

38. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma, vagy bármely amerikai kormányzati 

szerv vagy ügynökség, vagy Ön, Elnök úr személyesen és őszintén bátorította-e 

az ukrajnai (amerikaiak által kiszabott) vezetést, hogy kövesse a minszki 

https://qoshe.com/new-eastern-outlook/christopher-black/the-legality-of-war/133449325
https://qoshe.com/new-eastern-outlook/christopher-black/the-legality-of-war/133449325
https://qoshe.com/new-eastern-outlook/christopher-black/the-legality-of-war/133449325
https://www.rt.com/russia/551534-russia-ukraine-dpr-refugees/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_CRP3.docx
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megállapodások feltételeit? 

Összefoglaló: 
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Ukrajna: Légtérzárlatos zóna? Hamis zászlós művelet? Gavin 

OReilly, Global Research, március 09, 2022 

 

Az elmúlt két hétben a média címlapjait világszerte az ukrajnai 
orosz katonai beavatkozás uralta, amely válaszul indult a nyugati 
provokációk közel kilenc éve tartó sorozatára, kezdve a CIA és az 
MI6 által szervezett Euromajdan színes forradalommal 2013 
novemberében, miután Viktor Janukovics akkori elnök úgy döntött, 
hogy felfüggeszti az uniós kereskedelmi megállapodást az 
Oroszországgal való szorosabb kapcsolat érdekében, ami aztán 
2014 áprilisában ahhoz vezetett, hogy a keleti Donbassz régióban 
a többségében orosz etnikumú Donyecki és Luhanszki 
Népköztársaságok elszakadtak Kijev irányításától, és az 
elszakadás katalizátora az oroszellenes szélsőjobboldali 
szimpatizánsok voltak, akik a Nyugat által támogatott, a Majdan 
utáni Petro Porosenko kormányát alkották. 

 

Ezt követően mindkét köztársaságban közel nyolc évig tartó 
háború kezdődött, amelyben a Kijev által támogatott neonáci 
csoportok, például az Azov zászlóalj és a Jobboldali Szektor is részt 
vettek, és amely becslések szerint 14 000 ember halálát okozta; 
ezt a konfliktust Moszkva diplomáciai úton, a minszki 
megállapodásokon keresztül próbálta megoldani, amelyek egy 
olyan föderalizációs megoldást jelentettek, amelyben Donyeck és 
Luhanszk bizonyos fokú autonómiát kaptak, miközben továbbra is 
ukrán fennhatóság alatt maradtak - Kijev azonban nem hajtotta 
végre a megállapodásokban foglaltakat, valamint a Donbasszban 
élő oroszok elleni folyamatos támadások és annak 
elkerülhetetlensége, hogy Ukrajna végül NATO-taggá válik, és 
Oroszország megtámadására szánt fegyvereket és csapatokat 
fogad, végül arra kényszeríti Moszkvát, hogy katonai beavatkozást 
indítson nyugati szomszédjában az ország demilitarizálása és 
nácimentessé tétele érdekében. 

 

https://www.globalresearch.ca/syrian-chemical-attack-ukraine- 
edition-coming-soon/5773412 (A vastag betűk, dőlt betűk és 
aláhúzások a szerzőtől származnak.) 

 

A minszki megállapodások nagyszerű ötlet voltak, amelyek megvalósításán sok nemzet 
dolgozott együtt. Miért nem tartotta be Kijev az ígéretét? Ez a kérdés még 
megválaszolatlan. A jelenlegi eszkalálódott konfliktus tragédiája könnyen 
visszavezethető Kijev árulására. 

 

A minszki megállapodások egy sor nemzetközi megállapodás 

http://www.bbc.com/news/magazine-20824693
http://www.bbc.com/news/magazine-20824693
https://tass.com/world/1289095
https://sputniknews.com/20220224/putin-authorizes-special-operation-in-donbass-1093318890.html
https://sputniknews.com/20220224/putin-authorizes-special-operation-in-donbass-1093318890.html
https://sputniknews.com/20220224/putin-authorizes-special-operation-in-donbass-1093318890.html
https://www.globalresearch.ca/syrian-chemical-attack-ukraine-edition-coming-soon/5773412
https://www.globalresearch.ca/syrian-chemical-attack-ukraine-edition-coming-soon/5773412
https://www.globalresearch.ca/syrian-chemical-attack-ukraine-edition-coming-soon/5773412
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voltak, amelyek célja az ukrajnai Donbász régióban zajló háború 

befejezése volt. Az elsőt, a Minszki Jegyzőkönyv néven ismert 

megállapodást 2014-ben az Ukrajnával foglalkozó háromoldalú 

kapcsolattartó csoport dolgozta ki, amelynek tagjai Ukrajna, 

Oroszország, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Donbas
https://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Donbas
https://en.wikipedia.org/wiki/Trilateral_Contact_Group_on_Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Trilateral_Contact_Group_on_Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
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és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), 

valamint Franciaország és Németország vezetőinek közvetítésével 

az úgynevezett normandiai formátumban. A fehéroroszországi 

Minszkben folytatott kiterjedt tárgyalások után a megállapodást 

2014. szeptember 5-én írták alá a háromoldalú kontaktcsoport 

képviselői, valamint - státuszuk elismerése nélkül - az 

önhatalmúlag kikiáltott Donyecki Népköztársaság (DPR) és a 

Luhanszki Népköztársaság (LPR) akkori vezetői. Ez a megállapodás 

a térségben folyó harcok leállítására tett több korábbi kísérletet 

követte, és az azonnali tűzszünet megvalósítását célozta. 

Wikipédia letöltve március 30, 2022 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Wikipedia hajlamos támogatni a vállalati Amerika 

oldalát a legtöbb geopolitikai kérdésben, mégis a fentiek szerint: "A minszki 

megállapodások egy sor nemzetközi megállapodás, amelyek célja az ukrajnai Donbász 

régióban dúló háború befejezése volt." Igen, a háború nem Putyin elnök ukrajnai 

beavatkozásával kezdődött, hanem a 2014-ben megrendezett sikeres amerikai puccsból 

eredt, amely megbuktatta Janukovics megválasztott elnököt. A háború 2022. február 24-

ig tartott, amikor Putyin elnök közbelépett, hogy megkezdje a háború befejezését. 

Ukrajna tűzszüneti megállapodást írt alá Minszkben, 2014. 

szeptember 5., frissítve 2014. szeptember 9. 

Oroszország, Ukrajna, a kormányellenes lázadók és az Európai 

Biztonsági és Együttműködési Szervezet tárgyalói tűzszüneti 

megállapodást írtak alá a fehéroroszországi Minszkben. A 

megállapodás helyi idő szerint péntek este 6 órától kezdődő 

tűzszünetet ír elő. A CCTV America riportere Daria Bondarchuk. 

A minszki tárgyalások résztvevői megállapodtak egy olyan 

tervben, amely a kelet-ukrajnai tűzszünetre és a kormány újbóli 

működésének helyreállítására irányuló erőfeszítésekre 

összpontosít. A megállapodás további pontjai között szerepel az 

amnesztia mindazok számára, akik lefegyverkeznek, és nem 

követtek el súlyos bűncselekményeket, folyosók a menekültek 

számára, valamint a humanitárius segélyekhez való hozzáférés. A 

fogolycsere már szombaton megkezdődhet, amit Oroszország 

ukrajnai nagykövete üdvözölt. 

https://america.cgtn.com/2014/09/05/ukraine-ceasefire- 

megállapodás-minszkben aláírt megállapodás-minszkben 

Sajnos Kijev nem tartotta be az általa aláírt megállapodások feltételeit, és számos 

megállapodás és a nemzetközi jog megsértésével folytatta az erőszakos 

bűncselekményeket, az emberek, férfiak, nők és gyermekek könyörtelen, válogatás 

https://en.wikipedia.org/wiki/Organization_for_Security_and_Co-operation_in_Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Normandy_Format
https://en.wikipedia.org/wiki/Belarus
https://en.wikipedia.org/wiki/Belarus
https://en.wikipedia.org/wiki/Minsk
https://en.wikipedia.org/wiki/Donetsk_People%27s_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Luhansk_People%27s_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Luhansk_People%27s_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Luhansk_People%27s_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Ceasefire
https://america.cgtn.com/2014/09/05/ukraine-ceasefire-agreement-signed-in-minsk
https://america.cgtn.com/2014/09/05/ukraine-ceasefire-agreement-signed-in-minsk
https://america.cgtn.com/2014/09/05/ukraine-ceasefire-agreement-signed-in-minsk
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nélküli bombázását Donbasszban. 



318 
 

Tényleg összeomlik Ukrajna, ha végrehajtja az ENSZ BT által 

támogatott minszki egyezményt? Andrew Korybko, amerikai 

politikai elemző, 2022. február 2. 

 

 

Ez az öt pont azt bizonyítja, hogy Ukrajna biztosan nem "omlana 

össze", ha a minszki megállapodásokat teljes mértékben 

végrehajtanák, de a legszélsőségesebb forgatókönyv szerint egy 

egészen más közigazgatási struktúrával végezné. 
 

Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője, Alekszej 

Danilov hétfőn arra figyelmeztetett, hogy országa összeomlással 

fenyeget, ha végrehajtja az ENSZ BT által támogatott minszki 

megállapodásokat. Azt állította, hogy "ez nagyon veszélyes lesz az 

országunkra nézve", mert "ha a társadalom nem fogadja el ezeket 

a megállapodásokat, az nagyon nehéz belső helyzethez vezethet, 

és Oroszország erre számít". Ez az álláspont nem a valóságot 

tükrözi, hanem a fennálló ukrán elit önérdekeit és külföldi 

patrónusainak érdekeit. / Kezdjük azzal, hogy az ENSZ Biztonsági 

Tanácsa elfogadta a vonatkozó határozatot a minszki 

megállapodások támogatására, hivatalosan is beiktatta azokat a 

nemzetközi jogba az ENSZ Alapokmánya szerinti hatáskörénél 

fogva. Ukrajna ezért jogilag köteles végrehajtani azokat, bár az 

USA elutasítja, hogy erre kényszerítse meghatalmazottját, ami 

https://www.rt.com/russia/547977-minsk-agreements-ukraine-destruction/
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ellentétes a nagyhatalom nemzetközi jogával. 
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kötelezettségvállalások azt jelentik, hogy valószínűleg nem is fog, 

hacsak az amerikai álláspont végül nem változik. / Másodszor, a 

korábbi ukrán kormány önként vállalta a minszki 

megállapodásokat, és nem kényszerből vagy "az orosz fegyvercső 

alatt" tette ezt, ahogyan Danilov állította. Az eseményeknek ezt a 

hamis ábrázolását éppen az a tény cáfolja, hogy országa amerikai 

patrónusa maga is támogatta ezeket a megállapodásokat az ENSZ 

BT-ben. Washington nem tette volna ezt, hacsak nem hitte volna 

akkoriban, hogy ez egy pragmatikus eszköz a megbízottja 

polgárháborújának megoldására. / Harmadszor, a hivatalban lévő 

ukrán kormány rendkívül tekintélyelvű, és kényszerítéssel, 

erőszakkal és fenyegetéssel kényszeríti akaratát a lakosságra. Ez az 

objektív megfigyelés hitelteleníti Danilov félelmeit, hogy a 

társadalom értelmesen fellázad a minszki megállapodások teljes 

körű végrehajtása miatt, mivel Kijevnek minden bizonnyal 

megvannak a képességei ahhoz, hogy ellensúlyozza ezt a 

forgatókönyvet. Még ha el is veszíti az irányítást, akkor az a 

kormány saját hibája, és nem Oroszországé vagy bárki másé. / 

Negyedszer, úgy tűnik, a jelenlegi ukrán elit valójában jobban 

aggódik amiatt, hogy a minszki megállapodás Donbassznak 

bizonyos fokú autonómiát biztosító záradéka a decentralizáció 

láncreakcióját fogja elindítani az országban. Ha ez teljes 

mértékben megvalósul, akkor ez Ukrajna de facto vagy de jure 

föderalizációjához vezethet, ami a gyakorlatban egy bosnyák-

szerű forgatókönyv kialakulásához vezethet, amelyben a 

különböző régiók kvázi függetlenségre tesznek szert. Ez új elitek 

megjelenését eredményezheti, amelyek kihívást jelenthetnek a 

meglévők számára. / És ötödször, azok az elitek, amelyek 

potenciálisan kvázi független államalakulataikban hatalomra 

kerülhetnek, Ukrajna jelenlegi, USA által vezetett nyugati 

hatalmán kívül más külföldi hatalmak pártfogása alá kerülhetnek. 

Például Oroszország, Kína, Törökország, sőt a GCC is elkezdheti a 

helyi partnerek pártfogását a kölcsönös gazdasági és/vagy 

stratégiai előnyökre törekedve. Ezzel önmagában nincs semmi baj, 

vagy önmagában véve destabilizáló, de mégis veszélyezteti az USA 

vezette Nyugat jelenlegi befolyását Ukrajna felett. 
 

Ez az öt pont azt bizonyítja, hogy Ukrajna biztosan nem "omlana 

össze", ha a minszki megállapodásokat teljes mértékben 

végrehajtanák, de a legszélsőségesebb forgatókönyv szerint egy 

egészen más közigazgatási struktúrával végezné. Ez az eredmény 

hátrányos lenne az ország jelenlegi elitje és az Egyesült Államok 
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vezette nyugati patrónusaik számára, de hosszú távon 

vitathatatlanul stratégiailag stabilizálóbb lenne, mivel Ukrajna 

rendkívül mély ellentmondásai gyorsan elérik a töréspontot, 

amint azt a közelmúlt eseményei is bizonyítják. 
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Különösen az, hogy a hatóságok letartóztattak olyan személyeket, 

akik állításuk szerint országos zavargásokat terveztek, jól mutatja, 

mennyire feszült a helyzet az országban. Jelenleg még nem 

világos, hogy az őrizetbe vett személyek valódi, alulról szerveződő 

ellenállást képviselnek-e az egyre tekintélyelvűbbé váló 

kormánnyal szemben, és/vagy az USA által támogatott színes 

forradalom részei voltak-e, hogy megbüntessék Ukrajnát a Kínával 

való szoros gazdasági kapcsolatai miatt, de ez a fejlemény is 

megerősíti, hogy a belpolitikai feszültségek közel állnak a 

forrponthoz. 

 

Danilov jóslata a "nagyon nehéz belső helyzetről" már valóra vált, 

és nem más, mint saját kormányának kontraproduktívan autoriter 

keze és váratlan vitái legfőbb amerikai patrónusával. Ilyen 

körülmények között a legelőnyösebb lépés valójában a minszki 

megállapodások azonnali végrehajtása lenne a belső feszültségek 

pragmatikus enyhítéseként, hogy a meglévő elit legalább részben 

megőrizze befolyását, ahelyett, hogy azt kockáztatná, hogy egy 

lázadásban teljesen elveszíti azt. 

 

https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2451 
 

Ennyit az ENSZ Biztonsági Tanácsáról. Az USA-nak és szövetségeseinek nincs szükségük 
arra, hogy betartják 

ilyen "apróságok" miatt, még akkor is, ha a minszki megállapodás jogerőre emelkedett. 

39. Igaz-e, hogy a Donbassz történelme, népe, kultúrája és ipara általában véve 

nagymértékben különbözik Ukrajna és Oroszország többi részétől? 

"Donbassz ma ipari és bányászati régió, de sokáig 

nagyrészt lakatlan volt. A középkori "Rusz" (még nem 

osztották fel Oroszországra, Ukrajnára és 

Fehéroroszországra) déli határai mentén húzódó sztyeppei 

övezetet "Vadmezőknek" nevezték. Nomád népeknek 

adott otthont, és a földművesek csak nagy nehézségek 

árán tudtak délre költözni. A 13. századi mongol invázió 

után a Vad Mezők veszélyes helynek számítottak. / 

Körülbelül négyszáz évvel ezelőtt néhány paraszt 

Oroszországból és Ukrajnából fokozatosan kezdett 

letelepedni a későbbi Donbasszban. / A nagy ugrás a 19. 

században következett be, amikor az ott felfedezett 

szénlelőhelyek az ipar számára szükségessé váltak. Ekkor 

jött létre számos olyan város, amelyek nélkül a mai 

https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2449
https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2428
https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2424
https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2424
https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2449
https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2449
https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2451
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Donbassz elképzelhetetlen. 1869-ben a brit gyáros, John 

Hughes gyárat épített, amely köré a Juzovka nevű falu 

épült - volt még néhány neve, többek között Sztalino, 

mielőtt egy helyi férfi átnevezte volna. 
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Donyeck, 1961-ben. / Nyikita Hruscsovnak hívták, és 

szerény származásából, mint fémszerelő emelkedett a 

Szovjetunió élére. / 1868-ban Kramatorszk, 1878-ban pedig 

Debalceve. A városok gyorsan növekedtek. A 

szénlelőhelyek és az egyre növekvő gyárak alkották a régió 

egyedi "arcát". Ez még a tájra is érvényes: bármerre is 

megyünk a modern Donbasszban, hatalmas szemétlerakók 

vonzzák a tekintetet. Donbassz ipari régióként alakult ki, és 

városai és gyárai gyakran egymásba folynak, még ma is. A 

régiót több, Oroszországból és Ukrajnából érkező 

telepesáradat lakta, lakossága nagyon sokszínű volt, de a 

nyelvek és kultúrák közelsége miatt a népek könnyen 

keveredtek. / A 19. század végén és a 20. század elején 

bekövetkezett meteorszerű fejlődés, amikor az Orosz 

Birodalom hatalmas bányája és kovácsműhelye lett, tette a 

ma ismert Donbasszá. / 1917-ben sok minden 

megváltozott. Két forradalom és egy polgárháború egész 

Oroszország történelmét "előtte" és "utána" felosztotta. / 

A februári forradalom után, amikor a monarchia 

megbukott, egy Ideiglenes Bizottság irányította a régiót. 

Eközben a kijevi Központi Rada Ukrajnát autonómnak 

nyilvánította, mielőtt az októberi forradalom után 

kinyilvánította volna függetlenségét. A Rada széleskörű 

területi követeléseket fogalmazott meg, amelyek Donbassz 

területére is kiterjedtek. Azonban nem teljesen. Juzovka a 

Rada előírásai szerint határváros volt. Az árnyalat az volt, 

hogy a Rada nem gyakorolt semmilyen hatalmat e területek 

nagy része felett, és hamarosan összeveszett a petrográdi 

Ideiglenes Kormánnyal. / Az egész vitát a parlamenti viták 

során el lehetett volna dönteni, de 1917. november 7-én 

bekövetkezett a szocialista forradalom. Ezt követően az 

események felgyorsultak. Kijevben leverték a kommunista 

felkelést, és az orosz tisztek, akik a Radát kisebb rossznak 

tartották, mint a vörösöket, aktívan részt vettek benne. / 

Eközben az önjelölt Ukrajna keleti részén egy nagyon 

szokatlan koalíció alakult ki. Központja Harkov volt, egy 

nagy ipari város, amely nem volt a Donyec-medencei régió 

része, de szorosan kötődött hozzá. A Donbassz különálló 

identitása ekkorra már kialakult. Bár a terület 

közigazgatásilag három egységre oszlott, közös gazdasággal 

és érdekekkel rendelkeztek. Míg a Rada ülésezett, a helyi 
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tanácsok a 
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Ukrajna keleti része bejelentette a donbászi és a krivbászi 

szénmedence egyesítését. Ez magában foglalta a Don 

kozák hadsereg régiójához tartozó városokat is, így 

Mariupolt és Krivoj Rogot, amely közigazgatásilag a 

Herszon tartományhoz tartozott, valamint Harkovot. Ez a 

struktúra, amelyet informálisan "Donkrivbass"-nak vagy 

egyszerűen "Donbassz"-nak neveztek, nem követelte a 

függetlenséget, és abszurdnak tartotta az Oroszországtól 

való elszakadás gondolatát, ehelyett autonómnak 

tekintette magát Oroszországon belül. Ráadásul Ukrajna 

függetlenségi tervei nem érdekelték alkotóit. /Nikolai von 

Ditmar, a Dél-Oroszországi Bányászok Kongresszusának 

elnöke megjegyezte: / "Ipari, földrajzi és gyakorlati 

szempontból ez az egész terület teljesen különbözik 

Kijevtől. Ennek az egész körzetnek megvan a maga teljesen 

önálló alapvető jelentősége Oroszország számára, és külön 

életet él. A Harkovi kerület Kijevnek való adminisztratív 

alárendelését egyáltalán semmi sem követeli meg, hanem 

éppen ellenkezőleg, nem felel meg a valóságnak. Az ilyen 

mesterséges alárendelés csak bonyolítja és akadályozza a 

kerület életét, annál is inkább, mert ezt az alárendelést 

célszerűségi kérdések és állami követelmények diktálják, 

és kizárólag az ukrán mozgalom vezetőinek nemzeti 

követelései." / ... 

https://www.rt.com/russia/552285-donbass-russia- 

ukraine-history/ 

 
How the U.S. Started a Cold War with Russia and Left 

Ukraine to Fight It - By Medea Benjamin and Nicolas J. S. 

Davies, Global Research, February 28, 2022 / Biden elnök 

az orosz inváziót "nem provokáltnak" nevezte, de ez 

messze nem felel meg az igazságnak. Az inváziót megelőző 

négy napban az Európai Biztonsági és Együttműködési 

Szervezet (EBESZ) tűzszünet-megfigyelői a tűzszünet 

megsértésének veszélyes növekedését dokumentálták 

Kelet-Ukrajnában: 5667 jogsértés és 4093 robbanás 

történt. / A legtöbb a Donyecki (DPR) és a Luhanszki (LPR) 

Népköztársaságok de facto határain belül történt, 

összhangban az ukrán kormányerők bejövő gránáttüzével. 

Az EBESZ közel 700 tűzszüneti megfigyelője a helyszínen 

nem hihető. 

https://www.rt.com/russia/552285-donbass-russia-ukraine-history/
https://www.rt.com/russia/552285-donbass-russia-ukraine-history/
https://www.rt.com/russia/552285-donbass-russia-ukraine-history/
https://sv.usembassy.gov/remarks-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-unjustified-attack-on-ukraine/
https://www.osce.org/ukraine-smm/reports
https://www.osce.org/files/f/documents/b/9/512209.pdf
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hogy ezek mind a szeparatista erők által megrendezett 

"hamis zászlós" incidensek voltak, ahogy azt amerikai és 

brit tisztviselők állították. 

https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war- 

russia-left-ukraine-fight-it/5772361 
 

40. Igaz-e, hogy Ukrajnában sokan, köztük a Donbassz régióban, különösen 

Donyeckben és Luhanszkban az emberek többsége úgy vélte, hogy Viktor 

Janukovics demokratikusan megválasztott elnök 2014-es megbuktatása egy 

külföldről koordinált puccs volt? 

https://progressive.org/latest/us-reaping-sowed-in-ukraine-benjamin-davies- 

220201/ 

 
41. Igaz-e, hogy: "Donyeckben és Luhanszkban több mint 13 000 ember halt meg 

ebben a konfliktusban 2014 és 2020 között az ENSZ szerint"? 

Az OHCHR becslése szerint a konfliktushoz kapcsolódó ukrajnai áldozatok száma 

(2014. április 14. és 2019. február 15. között) összesen 40 000-43 000: 12 800-13 

000 halott (legalább 3321 civil és kb. 9500 harcos), 27 500-30 000 sebesült (kb. 7 

000-9 000 civil és kb. 21 000-24 000 harcos). 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documen 

ts/A_HRC_40_CRP3.docx 

42. Vajon bármely értelmes ember provokatívnak tartaná-e 13 000 ember, 

szomszédok, barátok és vérrokonok válogatás nélküli megölését? 

 

 
Amerikai/ukrán irányítású népirtás Donbasszban 

 

https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia-left-ukraine-fight-it/5772361
https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia-left-ukraine-fight-it/5772361
https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia-left-ukraine-fight-it/5772361
https://progressive.org/latest/us-reaping-sowed-in-ukraine-benjamin-davies-220201/
https://progressive.org/latest/us-reaping-sowed-in-ukraine-benjamin-davies-220201/
https://progressive.org/latest/us-reaping-sowed-in-ukraine-benjamin-davies-220201/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_CRP3.docx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_CRP3.docx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_CRP3.docx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_CRP3.docx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_CRP3.docx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_CRP3.docx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_CRP3.docx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_CRP3.docx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_CRP3.docx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_CRP3.docx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_CRP3.docx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_CRP3.docx
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/23/statement-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-unjustified-attack-on-ukraine/


328 
 

© Fotó: Novorosszija Fehér Könyve - Artem Bobryshev, 4 éves. Az Ukrán Fegyveres Erők (UAF) és a Nemzeti Gárda 

2015. január 18-án megölte Donyeck Kirovszkij kerületének tüzérségi ágyúzása során. Különböző források szerint 2014 

és 2021 között mintegy 100-150 gyermeket öltek meg Donbasszban. 

Az egész világot behálózó amerikai hamis humanitárius beavatkozások légiójától 

eltérően az ukrajnai orosz katonai beavatkozás valós volt és marad, olyan ellenőrizhető 

bizonyítékokkal, amelyeket az amerikai média nem hajlandó elismerni. 

43. Igaz-e, hogy Donyeck és Luhanszk lakosságát Kijev népirtásnak vetette alá, és 

vannak ott gyerekek, akiknek egész életüket a föld alatt kellett leélniük, hogy ne 

csonkítsák meg vagy öljék meg őket az Ukrajnából érkező amerikai rakéta- és 

bombatámadások? A CNN vagy más mainstream média foglalkozott az ő 

tragikus helyzetükkel? Ez úgy hangzik, mint egy agressziós háború? 

https://www.osce.org/ukraine-smm/reports (Lapozz vissza az elnök előtti hétre! 

Putyin beavatkozása február 24-én, majd lépjen tovább). 
 

 
 

Ez egy hétig tartott, ami Putyin elnök beavatkozásához vezetett 2022. február 24-én. 

Több mint 15 000 aknavető és/vagy bombalövés egy nap alatt. 

Lásd még: 

https://sputniknews.com/20220411/genocide-of-donbass-civilians-children- 

1094648437.html 

https://sputniknews.com/donbass-genocide-2014-2022/ 

https://sputniknews.com/20220411/genocide-of-donbass-civilians-children-1094648437.html
https://sputniknews.com/20220318/putin-main-goal-of-russian-operation-in-ukraine-is-to-set-donbass-free-from-genocide-1093987300.html
https://thehill.com/policy/defense/590676-us-allows-nato-allies-to-send-american-made-weapons-to-ukraine
https://www.osce.org/ukraine-smm/reports
https://sputniknews.com/20220411/genocide-of-donbass-civilians-children-1094648437.html
https://sputniknews.com/20220411/genocide-of-donbass-civilians-children-1094648437.html
https://sputniknews.com/20220411/genocide-of-donbass-civilians-children-1094648437.html
https://sputniknews.com/donbass-genocide-2014-2022/
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44. Számos amerikai és európai "hírszolgáltató" Ukrajnát "békés Ukrajnaként" 

emlegeti. Ön, elnök úr, "békésnek" tartja 13 000 ember, nő, férfi, lány és fiú 

megölését (Luganszkban és Donyeckben, Ukrajna Donbasszi régiójában 2014 és 

2020 között)? 

"Dick Durbin szenátor a Twitteren: Putyin fél a szabad, békés 

Ukrajnától, a tisztességes választásokon versenyzőktől, a saját 

népétől és a szabad sajtótól. De nem tudja elrejteni az Ukrajna 

elleni brutális, provokálatlan támadásának borzalmait." 

https://twitter.com/SenatorDurbin/status/14993998407777034 

30 

A valóságban úgy tűnik, hogy Biden és Zelenszkij elnökök félnek a békés Ukrajnától, és 

Putyin elnök az egyetlen, akinek van bátorsága megtenni, ami szükséges ahhoz, hogy a 

gyilkosokat eltegye láb alól. A fenti cikk 1) pontatlan az érintett tények ismeretében, és 

2) rendkívül provokatív stratégiai dezinformáció, része annak, amit Langly, DC és most az 

NBC "információs háborúnak" nevez. Ami ez egyszerű, egyszerű magyarsággal szólva, az 

egy rendkívül provokatív hazugságok gyűjteménye, amelynek célja, hogy erőszakot 

szítson Oroszország, Putyin elnök és minden orosz ember ellen. Ez rövid távon okos, de 

hosszú távon nem bölcs. 
 

A tragikus tény az, hogy 2020-ban az amerikai polgárok a világ egyik 

legfelháborítóbb, legmegbánhatatlanabb és bizonyítottan 

gyermekbántalmazóját választották elnöknek, a vállalati tulajdonú 

"hírmédia" vezetésével. 

Kérjük, emlékezzen vissza: 25 vagy bűncselekményként siratták. Az áldozatok legalább 

tízezrei gyerekek voltak, és a gyerekek megölése minden bizonnyal a 

gyermekbántalmazás egyik legszélsőségesebb formája. 

 
És most Biden elnöknek van képe népirtással vádolni Putyin elnököt, miközben 

valójában Biden elnök jó úton halad a saját, második népirtása felé. A fent említett 

hivatkozásban Biden elnök úr mulatságos megjegyzésként Putyin elnököt is megvádolja 

az infláció előidézésével, holott az okok sokkal árnyaltabbak és teljesen kiszámíthatóak 

Biden elnök úr saját ukrajnai korrupt tevékenységeinek, az USA szerepének az Ukrajna 

demokratikusan megválasztott elnökének leváltásában játszott puccsban, az USA 

későbbi 
 
 

25 John McCain megdöbbentő engedménye az iraki háborúról: "hiba volt" Új memoárjában McCain azt 
mondja, hogy ő a hibás a háborúért, írta Tara Golshan 2018. május 25. 
https://www.vox.com/2018/5/25/17394466/john-mccain-memoir-iraq-war-mistake 
Az iraki háború szörnyű hiba volt - A Szaddám elleni harctól az ISIS elleni harcig, Fareed Zakaria, CNN, 
2015. október 26. https://edition.cnn.com/2015/10/26/opinions/zakaria-iraq-war-lessons/index.html 
Irak: History/?sh=76cb2f9e2d3b: Az amerikai hadtörténelem legnagyobb hibája 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_CRP3.docx
https://twitter.com/SenatorDurbin/status/1499399840777703430
https://twitter.com/SenatorDurbin/status/1499399840777703430
https://twitter.com/SenatorDurbin/status/1499399840777703430
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jul/07/blair-chilcot-war-in-iraq-not-blunder-crime
https://www.rt.com/news/553781-biden-putin-genocide-inflation/
https://news.un.org/en/story/2022/04/1115852
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf
https://www.vox.com/2018/5/25/17394466/john-mccain-memoir-iraq-war-mistake
https://edition.cnn.com/2015/10/26/opinions/zakaria-iraq-war-lessons/index.html
https://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2011/12/15/the-biggest-mistake-in-american-military-history/?sh=76cb2f9e2d3b
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https://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2011/12/15/the-biggest-mistake-in-american-military- 
history/?sh=76cb2f9e2d3b 

https://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2011/12/15/the-biggest-mistake-in-american-military-history/?sh=76cb2f9e2d3b
https://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2011/12/15/the-biggest-mistake-in-american-military-history/?sh=76cb2f9e2d3b
https://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2011/12/15/the-biggest-mistake-in-american-military-history/?sh=76cb2f9e2d3b
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az ukrajnai proxy atrocitások, és különösen az Egyesült Államok Oroszországgal és az 

oroszokkal szembeni elképesztő szankciók légiója, amelyek megállítják vagy legalábbis 

eltérítik a normális ellátási láncokat (különösen a szállítást) az orosz energia-, búza- és 

egyéb nyersanyagtermelésből. Más szóval, az USA egy illegális puccsal kezdte ezt a 

háborút, aktívan akadályozza Oroszországot abban, hogy energiát és élelmiszert osszon 

szét a világnak, és most Oroszországot hibáztatja az inflációért, ami felveti a kérdést: 

Hogyan tűrhetik az amerikai hírfogyasztók, adófizetők és szavazók az életminőség ilyen 

gyors romlását és a kormányzat átlátszó csalásait? 

 
Az amerikai infláció márciusban 8,5%-ra emelkedett, ami 1981 óta 

a legmagasabb érték - Az ukrajnai háború növeli az 

energiaköltségeket, a számok erősítik a várakozásokat, hogy a 

Federal Reserve a jövő hónapban kamatot emel 

https://www.theguardian.com/business/2022/apr/12/us- 

inflation-rate-march-2022 

 
45. Ön, elnök úr, gyermekbántalmazásnak tekintené, ha egész városok (Luganszk és 

Donyeck az ukrajnai Donbassz régióban) gyermekeit arra kényszerítené, hogy 

egész életüket a föld alatt éljék, hogy elkerüljék a Kijev által elrendelt amerikai 

rakéták, rakéták és aknavetők bombázását vagy találatát? 
 

© Fotó: Novorosszija Fehér Könyve - 2014. augusztus 13., Ilovajszk. Dima Pavlenko jobb 

lábát az ukrán fegyveres erők tüzérségi ágyúzása következtében lőtték szét. 

https://www.statista.com/chart/27015/number-of-currently-active-sanctions-by-target-country/
https://www.theguardian.com/business/2022/apr/12/us-inflation-rate-march-2022
https://www.theguardian.com/business/2022/apr/12/us-inflation-rate-march-2022
https://www.theguardian.com/business/2022/apr/12/us-inflation-rate-march-2022
https://www.fvps.ca/forms-of-abuse/
https://sputniknews.com/20220411/genocide-of-donbass-civilians-children-1094648437.html
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46. Az, hogy nyolc évig a föld alatt kell élnie, "provokatív"? 
 

© Sputnik / Mihail Voszkreszenszkij 

47. Igaz, hogy a donyecki és luhanszki emberek többsége az Ukrajnától való 

elszakadásra szavazott? 

Az ukrán lázadók hatalmas győzelmet arattak az önrendelkezési 

népszavazáson by David Stout May 12, 2014 
 

A kelet-ukrajnai szeparatisták szerint az emberek elsöprő 

többséggel szavaztak az államtól való elszakadásra a vasárnapi 

népszavazást követően, amelyet Kijev és nyugati támogatói 

illegitimnek minősítettek. / Donyeck tartományban - amely 

áprilisban már kikiáltotta magát köztársaságnak - a szavazók 

mintegy 89%-a szavazott az elszakadás mellett - állítják a 

szervezők. Azt is állítják, hogy a szomszédos Luhanszk 

tartományban a választók 96 százaléka szavazott a függetlenségre. 

Donyeck Ukrajna legnépesebb tartománya, a lakosság tizedének ad 

otthont. /"A szavazatok megszámlálása meglepően egyszerűnek 

bizonyult" - mondta Roman Ljagin, a donyecki szeparatista 

választási bizottság vezetője a Russia Today szerint. / "Viszonylag 

kevés volt a nemet mondók száma, és úgy tűnt, hogy csak 

elenyésző volt az elrontott szavazólapok aránya, így elég gyorsan 

sikerült elvégezni a számlálást". / Az amerikai külügyminisztérium 

korábban elmarasztalta a vitatott népszavazást, 

http://rt.com/news/158276-referendum-results-east-ukraine/
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figyelmeztetett, hogy ez egyértelműen sérti a nemzetközi jogot. 

/"Ha ezek a népszavazások előrehaladnak, megsértik a nemzetközi 

jogot és Ukrajna területi integritását" - mondta Jen Psaki szóvivő 

szombaton kiadott nyilatkozatában. / Vlagyimir Putyin orosz elnök 

is a népszavazás elhalasztására szólított fel, szóvivője, Dmitrij 

Peszko azonban azt mondta, hogy a kelet-ukrajnai lakosok nem 

fogják követni Putyin tanácsát, mert a térségben elharapódzottak a 

Kijev által támogatott erők elleni harcok. / Bár a vasárnapi szavazás 

nagyrészt békésen zajlott, az ukrán nemzeti gárdisták állítólag 

elsütötték a fegyvereiket, amikor megpróbáltak lezárni egy 

szavazóhelyiséget Krasznoarmeiszkben, meg nem határozott számú 

embert megölve... 
 

https://time.com/95748/ukrainian-separatists-referendum- 
donyeck-luhanszk (A dőlt betűs részeket a szerző adta 
hozzá) 

 

Kérjük, vegye figyelembe 1) az USA nem kérdőjelezte meg a szavazás pontosságát. 2) 

Ismétlem, az USA megpróbált beavatkozni abba a népszavazásba, megkérdőjelezve 

annak legitimitását, ami az ENSZ Alapokmányának megsértése, 3) még Oroszország is 

ellenezte a népszavazás megtartását. 4) A Time.com beszámolója szerint a szavazókat 

ukrán nemzeti gárdisták ölték meg, mert megpróbálták elérni a függetlenséget, 

amelyet szerintük megérdemelnek a függetlenségi történelmük miatt, és a puccs, 

amelyet szerintük az USA rendezett, bizonyítja a függetlenségi mozgalmak 

meggyőződését a hitükről. 5) A Time.com beszámolója megfigyelésen alapul, nem 

pedig orosz propagandán. 
 

A szavazók megölése, mielőtt még szavazhatnának, nem szabad és nem 
tisztességes esemény. 

48. Ön, elnök úr, szabad és/vagy tisztességes eseménynek tartja-e a szavazók 

lelövését és megölését egy népszavazáson? 

 
 

49. Provokatív a szavazók lelövése? 
 
 

50. A Time.com, a fenti, 2014. május 12-i kelet-ukrajnai idézet forrása, amely az 

ukrán erők szavazókra lövöldözéséről szól, általában megbízható nyugati 

hírforrásnak számít? 

http://www.aljazeera.com/news/europe/2014/05/ukraine-eastern-regions-hold-self-rule-vote-20145114582932194.html
http://bigstory.ap.org/article/insurgents-say-ukraine-region-opts-sovereignty
http://bigstory.ap.org/article/insurgents-say-ukraine-region-opts-sovereignty
http://bigstory.ap.org/article/insurgents-say-ukraine-region-opts-sovereignty
http://bigstory.ap.org/article/insurgents-say-ukraine-region-opts-sovereignty
https://time.com/95478/ukraine-violence-referendum/
https://time.com/95478/ukraine-violence-referendum/
https://time.com/95478/ukraine-violence-referendum/
https://time.com/95748/ukrainian-separatists-referendum-donetsk-luhansk/
https://time.com/95748/ukrainian-separatists-referendum-donetsk-luhansk/
https://time.com/95748/ukrainian-separatists-referendum-donetsk-luhansk/
https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s-government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/
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NATO - Egy hadsereg (legitim) ok nélkül 
 

 
 

A NATO eredeti koncepciója a nemzetközi jog gyalázatának minősült, mivel a 

kommunizmus ellen tervezték, amely elsősorban különböző gazdasági elvek összessége 

volt és maradt, amelyek elkerülik és szemben állnak ugyanazzal a kíméletlen 

kapitalizmussal, amely a második világháború óta szinte minden háború amerikai 

kezdeményezése mögött áll, egészen az ukrajnai háborúig bezárólag. 

És a NATO minden bizonnyal mindent megtesz annak érdekében, hogy minél több 

üzemanyagot öntsön az ukrajnai tűzre, amelyet ők segítettek kirobbantani. 

Jens Stoltenberg: Ukrajna lerohanása "új normális állapotot" 

hozott, ezért a szövetség "reset"-re készül, amely lehetővé teszi, 

hogy visszaverje a keletről érkező támadásokat. 

Edward Malnick, vasárnapi politikai szerkesztő 2022. április 9. 

A NATO "alapvető átalakuláson" megy keresztül, erősebb keleti 

szárnnyal, de Kínát szemmel tartja 

MOSZKVA (Szputnyik) - A NATO a szövetség alapvető 

újraindításának részeként megerősíti katonai erőit a keleti 

szárnyon - mondta Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a The 

Telegraphnak adott interjújában. 

Stoltenberg elmondta, hogy a NATO "egy nagyon alapvető 

átalakulás kellős közepén" van, és hogy ez a nagy "reset" magával 

fogja vonni a következő intézkedéseket 
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a szövetség keleti szárnyán lévő, viszonylag kis létszámú 

"botkormányos" jelenlét lecserélése erősebb erőkre. 

A The Telegraph szerint a NATO katonai parancsnokai az 

újraindításra vonatkozó lehetőségeket dolgoznak ki, és a 

szövetség katonai jelenlétét olyan országokban, mint Észtország, 

Lettország, Litvánia és Lengyelország, várhatóan "jelentős erővé" 

alakítják át, amely képes lenne visszaverni egy esetleges inváziót. 

"Amit most látunk, az egy új valóság, egy új normális helyzet az 

európai biztonság számára" - mondta Stoltenberg a lapnak, 

hozzátéve, hogy a NATO vezetői várhatóan a júniusi madridi 

csúcstalálkozón hoznak döntéseket "az úgynevezett resetről, a 

NATO hosszabb távú kiigazításáról". 

"Stoltenberg a szombaton megjelent interjúban azt mondta, hogy 

a NATO "stratégiai koncepciója" először foglalkozik majd a Kína 

felől érkező "fenyegetéssel", a Peking és Oroszország közötti 

szorosabb együttműködés közepette." 

Csütörtökön Stoltenberg a NATO külügyminisztereinek brüsszeli 

ülését követő sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a szövetség 

stratégiai koncepciójának, amelyet a júniusi madridi 

csúcstalálkozóra véglegesítenek, "figyelembe kell vennie azt is, 

hogy Kína növekvő befolyása és kényszerítő politikája hogyan 

befolyásolja biztonságunkat". 

https://sputniknews.com/20220410/nato-undergoing- 

fundamentális átalakulás-erősebb-keleti szárnnyal- de-kínát- 

szem előtt tartva-1094628824.html 

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/04/09/jens- 

stoltenberg-kell-felhizlalni-nato szembenézni-az-európai- 

biztonság fenyegetéseivel/ 

...miközben megpróbál konfliktust provokálni Kínával. 

https://sputniknews.com/20220506/beijing-blasts-kishidas-five-nation-confrontation- 

tour-penning-defense-deals-across-asia-europe-1095321316.html 

Mindez nem meglepő, ha valaki ismeri a NATO gyökereit, hiszen a NATO az európai 

keresztes lovagok közvetlen leszármazottja. Az is érdekes, hogy a keresztes lovagok 

pontosan úgy, mint a NATO, minden egyes szerződést megszegtek, amit a keresztes 

hadjáratok során a muszlimokkal kötöttek, így a) mintát adva a NATO 1991 utáni keleti 

mozgásával kapcsolatos megállapodások figyelmen kívül hagyásának, és 2) 

megkülönböztetve őket a tiszteletreméltó úriemberek utolsó előtti ellentéteként. 

https://sputniknews.com/20220410/nato-undergoing-fundamental-transformation-with-stonger-eastern-flank-but-keeps-eye-on-china-1094628824.html
https://sputniknews.com/20220410/nato-undergoing-fundamental-transformation-with-stonger-eastern-flank-but-keeps-eye-on-china-1094628824.html
https://sputniknews.com/20220410/nato-undergoing-fundamental-transformation-with-stonger-eastern-flank-but-keeps-eye-on-china-1094628824.html
https://sputniknews.com/20220410/nato-undergoing-fundamental-transformation-with-stonger-eastern-flank-but-keeps-eye-on-china-1094628824.html
https://sputniknews.com/20220410/nato-undergoing-fundamental-transformation-with-stonger-eastern-flank-but-keeps-eye-on-china-1094628824.html
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/04/09/jens-stoltenberg-need-beefed-up-nato-face-threats-european-security/
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/04/09/jens-stoltenberg-need-beefed-up-nato-face-threats-european-security/
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/04/09/jens-stoltenberg-need-beefed-up-nato-face-threats-european-security/
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/04/09/jens-stoltenberg-need-beefed-up-nato-face-threats-european-security/
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/04/09/jens-stoltenberg-need-beefed-up-nato-face-threats-european-security/
https://sputniknews.com/20220506/beijing-blasts-kishidas-five-nation-confrontation-tour-penning-defense-deals-across-asia-europe-1095321316.html
https://sputniknews.com/20220506/beijing-blasts-kishidas-five-nation-confrontation-tour-penning-defense-deals-across-asia-europe-1095321316.html
https://sputniknews.com/20220506/beijing-blasts-kishidas-five-nation-confrontation-tour-penning-defense-deals-across-asia-europe-1095321316.html
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A NATO aktívan részt vett több százezer muszlim meggyilkolásában Afganisztánban, 

Pakisztánban, Bosznia-Hercegovinában, a Közel-Keleten, Afrikában és Líbiában. Szinte 

meglepő, hogy 
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most már valóban Oroszországot vették célba, azonban Oroszország volt a NATO eredeti 

célpontja, mielőtt a muszlimok lemészárlásának nagy orgiái elterelték a figyelmüket. 

Lehet vitatkozni: Oroszország "megszerzésére" várva valamit tenniük kellett, hogy 

igazolják a létezésüket, és eközben nem különböztetik meg magukat jobban, mint 

bármely más zsoldos hadsereg. 

A NATO olyan mélyen beágyazódott az USA úgynevezett "mély államába", amilyen 

mélyen csak lehet, és sokan úgy tekintenek rá, mint az amerikai "Atlanti Tanács" katonai 

kiegészítőjére. Lásd pl: 

Az Atlanti Tanács alattomos szerepe: A 21. század biztosítása a 

NATO számára - Washington irányítja a NATO-t - Rick Rozoff 2010. 

május 01, 

https://www.globalresearch.ca/the-insiduous-role-of-the-atlantic- 

council-securing-the-21st-century-for-nato/18945 

Most, hogy a NATO és az USA rákényszerítette Putyin elnököt, hogy állítsa le az 

ártatlanok ukrajnai lemészárlását Donbasszban, és állítsa le a halálos kórokozókkal, 

köztük a nácizmussal kapcsolatos amerikai biológiai "kutatást" a saját határán, a NATO 

ezt ürügyként használja fel arra, hogy saját erőfeszítéseit még több konfliktust és halált 

provokáljon Oroszország nyugati határán. Ez az egyik legnagyobb problémája egy olyan 

hadseregnek, amelynek nincs legitim oka azon túl, hogy a háborúból profitáló európaiak 

zsebét tömje, vagyis az ártatlanok kegyetlen lemészárlása a profitért, ami a kapitalista 

világot uraló zsarnokok és szadisták sine qua non öröme, mivel vannak sokkal 

tisztességesebb és produktívabb módjai is a pénzkeresésnek, mint az ártatlanok 

kirablása és megölése. Az amerikai kétpárti lakonofília valóban! 

A NATO-t Clintonék, Obama, Trump és most Biden is arra használta fel, hogy a 

hidegháborút újraindítsák, és ezzel a szuperhatalmak közötti proxy-háborúkat mindenki 

számára megkönnyítsék, kivéve persze az áldozatok millióit. Bár egyelőre az ukrajnai 

konfliktus még mindig egy proxy-háború, a NATO alig várja, hogy a bakancsok a földre 

kerüljenek egy forró, piszkos, valóban jövedelmező háborúban, könnyelműen figyelmen 

kívül hagyva, hogy a hagyományos fegyverek és a különböző fokú nukleáris fegyverek 

közötti szürke vonalak néhány perc alatt átléphetők. RIP emberi faj, köszönöm szépen 

CIA, Biden elnök úr és a mély állam, amely végső soron mindkettőt uralja. A Mély Állam 

anatómiájának gyors áttekintését lásd az 5. függelékben. 

51. Igaz-e, hogy titkosítás alól feloldott dokumentumok szerint Baker, Bush, 

Genscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Hurd, Major és Woerner 

biztonsági biztosítékokat nyújtott a NATO bővítése ellen a szovjet vezetőknek? 

https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato- 

terjeszkedés-mit-gorbacsov-hallott-nyugati-vezetők-korán 

https://www.globalresearch.ca/the-insiduous-role-of-the-atlantic-council-securing-the-21st-century-for-nato/18945
https://www.globalresearch.ca/the-insiduous-role-of-the-atlantic-council-securing-the-21st-century-for-nato/18945
https://www.globalresearch.ca/the-insiduous-role-of-the-atlantic-council-securing-the-21st-century-for-nato/18945
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbFPCompsCallBacks.cbExecuteDownload?pDocStoreNr=4954400
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early
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Miért voltak ezek a dokumentumok eleve titkosítva? Rejtegetnek valamit? Bizonyítékkal 

manipuláltak? Az igazságszolgáltatás akadályozása, hogy ne lehessen igazságot tenni? 

52. Ön, elnök úr, személy szerint jó dolognak tartja-e a kollektív büntetést(?), és 

tisztában van-e Ön, elnök úr, az USA által világszerte, és most legutóbb 

Oroszország ellen alkalmazott kollektív büntetések teljes mértékével? 
 

Kollektív büntetések: Jogellenes gazdasági szankciók és gyűlölet 

Az USA a világ népességének több mint 1/3-át szankcionáljard 39 országban, a világ 

legszegényebbjei közül a legszegényebbeket képviselve, és közvetlenül felelős az évente 

kilenc-tizennyolcmillió éhen haló ember nagy részéért. 

https://www.un.org/en/chronicle/article/losing-25000-hunger-every-day 

https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/05/05/850470436/u-n- 

figyelmeztet-az-halálra éhező emberek száma megduplázódhat a járvány közepette 

Leleplezték a világ legtöbb szankcióval sújtott országát - 

Oroszország vezeti a hírhedt listát, amelyen Irán, Kuba, Észak-

Korea, Venezuela, Szíria és Mianmar is szerepel - 2022. április 9. 

Az Egyesült Államok és szövetségesei által az ukrajnai válság miatt 

2014 óta Oroszország ellen bevezetett több ezer szankció az 

országot a legtöbbet támadott országok listájának élére emelte. 

Oroszország hivatalosan is a világ legtöbb szankcióval sújtott 

országává vált, megelőzve Iránt, Szíriát és Észak-Koreát. A 

szankciók között szerepelnek magánszemélyek, vállalatok elleni 

büntetések, vagyonelkobzások, sőt, az ország devizatartalékainak 

befagyasztása is. Melyek tehát a legtöbb szankcióval sújtott 

országok? Vessünk egy pillantást. / Oroszország 

Moszkva szerint jelenleg több mint 6000 különböző célzott 

korlátozás vonatkozik rá. Ez több, mint Irán, Venezuela, Mianmar 

és Kuba együttvéve. Az európai nemzetek, amelyek 

hagyományosan óvatosabbak a szankciók bevezetésével 

kapcsolatban, élen járnak, sőt egyes esetekben még az Egyesült 

Államokat is megelőzik. Egyes közgazdászok szerint jelenleg 

Oroszország a globális szankciók legnagyobb célpontja. Azokat a 

bénító gazdasági intézkedéseket, amelyek az elmúlt 10 évben Irán 

ellen irányultak, 10 nap alatt hajtották végre Oroszországgal 

szemben - mondta Peter Piatetsky, az amerikai 

pénzügyminisztérium volt tisztviselője, aki ezt "pénzügyi 

atomháborúnak és a történelem legnagyobb szankciós 

eseményének" nevezte. Az eddig bevezetett büntetőintézkedések 

Oroszország pénzügyi szektorát, központi banki tartalékait, 

https://www.un.org/en/chronicle/article/losing-25000-hunger-every-day
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/05/05/850470436/u-n-warns-number-of-people-starving-to-death-could-double-amid-pandemic
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/05/05/850470436/u-n-warns-number-of-people-starving-to-death-could-double-amid-pandemic
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/05/05/850470436/u-n-warns-number-of-people-starving-to-death-could-double-amid-pandemic
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energiaellátását, nagyvállalatokat, Vlagyimir Putyin elnököt, 

lányait, kormánytisztviselőket és 
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más személyek. Az USA és az EU szerint még több szankciót 

fognak alkalmazni. 

Irán - Az egykor a világ legtöbb szankcióval sújtott országa, Irán 

1979 óta Washington célkeresztjében van. Teherán csak az elmúlt 

évtizedben 3616 büntetőintézkedéssel szembesült - derül ki a 

Castellum globális szankciókövető adatbázis adataiból. A 

büntetéseket főként az ország ellentmondásos atomprogramja 

miatt szabták ki. 2018-ban az iszlám köztársaság bankjait kizárták 

a SWIFT fizetési rendszerből. Washington 2020-ban újabb 

szankciókat vetett ki az iráni bankok ellen. Ennek ellenére az 

ország gazdasága a Világbank szerint 2020-21-ben 2,4%-kal nőtt, 

2021-22-ben pedig 3,1%-os növekedést prognosztizálnak.26 

Szíria - A háború sújtotta országot, amely 2011 óta harcol a 

nemzetközi terrorizmus ellen, számos gazdasági szankció sújtja az 

USA, az EU és egyes arab államok részéről. Ezek többségét 2011 

után vetették ki. A Castellum listája szerint Szíriával szemben 2860 

szankció van érvényben. Bassár Aszad szíriai elnök 

"embertelennek" és "törvénytelennek" minősítette a 

korlátozásokat. 

Észak-Korea - Az ázsiai remetelak 2006 óta ENSZ-szankciók 

hatálya alatt áll nukleáris és ballisztikusrakéta-programja miatt. A 

szankciók között magánszemélyek és vállalatok elleni büntetések 

is szerepeltek. A Castellum listájából kiderül, hogy márciusban 

Észak-Korea ellen 2077 szankció volt érvényben. Ebben a 

hónapban az Egyesült Államok újabb szankciókat vezetett be 

Észak-Koreával szemben, tömegpusztító fegyverek és 

ballisztikusrakéta-programok fejlesztésével vádolva azt. 

Venezuela - A bolivári köztársaság gazdasága az elmúlt években 

súlyos nyomás alatt állt, a helyzet pedig súlyosan romlott, miután 

az USA 2019-ben szankciókkal sújtotta az országot. Az 

intézkedések a Nicolas Maduro kormányával kapcsolatban álló 

vállalkozásokat és olajipari szervezeteket célozták meg, mind 
 
 

26 Az USA ultra-erőszakos kétszínűségének egy gyomorforgató példája, hogy Szaddám Huszein volt az 
amerikai politikai adminisztráció, a CIA és a Védelmi Minisztérium kedvence az iráni-iraki háború (1980-
88) alatt, amely azzal kezdődött, hogy a szomszédos Irak teljes körűen lerohanta Iránt. Irak az USA által 
szállított fegyvereket, köztük vegyi fegyvereket is bevetett. Mindkét oldalon mintegy egymillió ember 
halt meg, és mindkét nemzet infrastruktúrája megsemmisült. Ezt megelőzően (1941-ben) az amerikai CIA 
támogatott egy puccsot, amelynek során saját vezetőjüket, akit általában iráni sahként emlegetnek, 
beiktatták, akinek rémuralma szörnyű legendás volt és az is maradt. Az ilyen bűncselekmények 
motivációja? Irán 2016-ban 157 530 000 000 000 hordó bizonyított olajtartalékkal rendelkezik, ami a 4. 

https://www.globalsecurity.org/intell/world/iran/savak.htm
https://www.worldometers.info/oil/iran-oil/
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helyet jelenti a világon, és a világ összes olajtartalékának mintegy 9,5%-át teszi ki. A fenti szankciós listán 
szereplő, szankciókkal sújtott országok mindegyikének hasonló története van arról, hogy 
elképzelhetetlen számú halálesetet és egyéb kegyetlenségeket szenvedtek el, amelyeket az USA saját 
gazdasági és geopolitikai ambíciói érdekében követett el. 
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az országon belül és kívül. A jelenlegi büntetésekkel Venezuela az 

ötödik helyen áll a legtöbb szankcióval sújtott országok globális 

rangsorában. A dél-amerikai országgal szemben 651 szankció van 

érvényben a Castellum szerint. 

Mianmar - A délkelet-ázsiai országot az Egyesült Államok és más 

országok szankciókkal sújtották az emberi jogok megsértése miatt. 

Januárban, a mianmari demokratikusan megválasztott kormány 

katonai puccsának egyéves évfordulóján az Egyesült Államok 

Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala 

(OFAC) hét, a katonai rezsimhez kapcsolódó személyt és két 

szervezetet jelölt meg. A Castellum adatai szerint Mianmar ellen 

510 szankció volt érvényben. Úgy tűnik azonban, hogy a lista 

kibővült, mivel az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és 

Kanada a múlt hónapban összehangolt új szankciókat vezetett be 

az országgal szemben, amelyek a magas rangú katonai 

tisztviselőkre összpontosítottak. 

Kuba - A legnagyobb karibi szigetország, Kuba az utolsó ország a 

listán, amelyre 208 szankció vonatkozik. Kuba több mint 60 éve áll 

amerikai szankciók alatt, amelyek az élet minden területét érintik a 

szigeten. A John F. Kennedy amerikai elnök által 1962-ben 

bevezetett szankciók célja az ország elszigetelése, amíg az 

"demokratizálódás és az emberi jogok nagyobb mértékű 

tiszteletben tartása" felé nem halad. Washington szisztematikusan 

fokozza a büntetőintézkedéseket, miközben a Kubában működő 

vállalatok és külföldi bankok kemény büntetésekkel szembesülnek, 

ha ott üzletelnek. A Kubával szembeni amerikai szankciórendszer a 

világ egyik leghosszabb ideje tartó bojkottja, amelyet egy ország 

egy másik országgal szemben alkalmaz. A szigetország, amely 

fogyasztásának 80%-át importálja, "blokádnak" nevezte a hat 

évtizedes kereskedelmi tilalmat. 

https://www.rt.com/business/553489-most-sanctioned-country- 

lista 

A gazdasági szankciók kollektív büntetések 

Az Egyesült Államok és szövetségesei által Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági 
szankciók részleges listája (március óta) 

25, 2022, főként a G7 és az "Öt Szem" nemzetek) itt található: 

https://graphics.reuters.com/UKRAINE-CRISIS/SANCTIONS/byvrjenzmve/ 

E sorok írásakor két további nehézsúlyú amerikai és holland iparág csatlakozott a Biden 

https://www.rt.com/business/553489-most-sanctioned-country-list
https://www.rt.com/business/553489-most-sanctioned-country-list
https://www.rt.com/business/553489-most-sanctioned-country-list
https://graphics.reuters.com/UKRAINE-CRISIS/SANCTIONS/byvrjenzmve/
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elnök által vezetett lincselőcsapathoz. 
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A turistaszállás-szolgáltató szerint az oroszok és a fehéroroszok 

nem szívesen látott vendégek - Az Airbnb megtiltotta a két 

nemzet népének, hogy igénybe vegyék szolgáltatásait 5 Apr, 

2022 

Az Airbnb online szállás- és turisztikai piac hétfőn késő este 

közölte, hogy felfüggesztette működését Oroszországban és 

Fehéroroszországban, csatlakozva ezzel a nyugati vállalatok 

leállásának sorához ebben a két országban. Az április 4-én vagy azt 

követően induló foglalásokat törölték - közölték. 

"A vendégek világszerte nem tudnak többé új foglalásokat tenni 

az oroszországi vagy fehéroroszországi tartózkodásra vagy 

Élményekre" - áll a cég közleményében, hozzátéve, hogy "az 

Oroszországban vagy Fehéroroszországban található vendégek 

nem tudnak új foglalásokat tenni az Airbnb-n". 

Sajtóértesülések szerint a platform nem tervezi, hogy a kifizetett 

szállásszámlákat visszaadja. Az április 4-i dátum után a 

foglalásokra költött pénzt bónuszokra váltják át. Az azonban nem 

világos, hogy ezeket a bónuszokat hogyan lehet felhasználni, mivel 

a szolgáltatás már nem elérhető. 

A múlt hónapban a Booking.com globális utazási szolgáltató 

megszüntette tevékenységét Oroszországban és 

Fehéroroszországban. Leállította az oldalain az országok területén 

található szállodák, panziók és hostelek megjelenítését. 

https://www.rt.com/business/553316-airbnb-quits-russia- 

belarus/ 

 
 

BOSTON - A B.A.A. orosz és fehérorosz sportolókra vonatkozó 

szabályzata - A Bostoni Atlétikai Szövetség (B.A.A.) ma 

bejelentette, hogy azok az oroszok és fehéroroszok, akiket a 2022-

es Boston Maratonra vagy a 2022-es B.A.A. 5K-ra a nyílt 

regisztrációs folyamat részeként felvettek, és jelenleg mindkét 

országban tartózkodnak, 2022. április 6-tól nem indulhatnak egyik 

eseményen sem. https://www.baa.org/baa-policy-russian-and-

belarusian-athletes. 

 
 

53. [Kollektív büntetés] Tekintettel arra, hogy Trump elnök a kínaiak és általában az 

ázsiaiak iránt nagyfokú gyűlöletet keltett a "Kína-vírus" című bizonyítatlan és 

rosszindulatú hazugságával, Ön, elnök úr, vajon ezt a gyűlöletet és kegyetlenséget 

https://www.rt.com/business/553316-airbnb-quits-russia-belarus/
https://www.rt.com/business/553316-airbnb-quits-russia-belarus/
https://www.rt.com/business/553316-airbnb-quits-russia-belarus/
https://www.baa.org/baa-policy-russian-and-belarusian-athletes
https://www.baa.org/baa-policy-russian-and-belarusian-athletes


345 
 

legalább részben az oroszokra is átruházta, az egyik csoportról a másikra való 

átruházás régi amerikai hagyományának megfelelően, amely az USA alapításáig 

visszanyúló amerikai expanziós törekvés része? 



346 
 

Az amerikai szokás "a vadság átadása" 

"Elnöki hatalom és nemzeti erőszak: James K. Polk 

A barbárság retorikai átadása", írta Stephen J. Heidt 

"James Knox Polk elnököt gyakran dicsérik elnökként elért 

eredményeiért, beleértve az ország nyugati részének területi 

megszerzését. Az ezzel az örökséggel kapcsolatos kritikai 

figyelem többnyire arra a retorikai stratégiájára összpontosít, 

amellyel a nemzetet háborúba sodorta Mexikóval. 

"Eddig egyetlen tanulmány sem foglalkozott Polk retorikai 

stratégiájával a háború befejezésére. Ebben a cikkben Polk 

háborút lezáró retorikáját vizsgálom, figyelmet fordítva a 

háborúból való kilépésének racionalizálására, a Mexikóval 

való diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének indoklására, 

valamint az új ellenség azonosítására, amely elnöki és 

nemzeti figyelmet igényelt. 

"Azt állítom, hogy Polk a mexikóiakról az indiánokra való 

áttérése retorikailag a vadság trópusait az indiánokra ruházta 

át, újraélesztette az indiánok elleni erőszakot, és a 

Belügyminisztérium létrehozásával megkönnyítette az 

indiánügyek intézésének intézményesítését. 

"Arra a következtetésre jutottam, hogy a retorikai 

kritikusoknak alaposan oda kell figyelniük arra, hogy a 

háború végének retorikája hogyan teszi lehetővé az elnökök 

számára, hogy egyik ellenségről a másikra váltsanak, 

miközben intézményi előnyöket élveznek." 

Rhetoric & Public Affairs, Vol. 19, Number 3, Fall 2016, pp. 

365-396 

Bár a "nemzetbiztonságot" általában ürügyként használják az ilyen katonai akciókhoz, 

nehéz vagy lehetetlen bizonyítani az ilyen állítások megalapozottságát. Hogyan 

jelentettek például 1979-1981-ben az afrikai szárazföldtől keletre 1500 kilométerre 

fekvő Seychelle-szigetek hiteles fenyegetést az amerikai nemzetbiztonságra? Vagy a 

Fidzsi-szigetek, vagy Portugália? 

Az USA egész történelme során mindössze 17 évet élt meg háború nélkül. Az USA-ban 

ma már sokan elismerik, hogy a vietnami háború "hiba" volt, míg mások azt állítják, hogy 

az egész háború háborús bűn volt. Legalább kétmillió embert öltek meg. Hasonlóképpen 

a 

https://www.warhistoryonline.com/instant-articles/usa-only-17-years-of-peace.html
https://www.warhistoryonline.com/instant-articles/usa-only-17-years-of-peace.html
https://acesvietnamwar.weebly.com/
https://www.goodreads.com/book/show/78130.Killing_Hope
https://www.britannica.com/event/Vietnam-War
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Az iraki háború, amelyben eddig legalább 2,38 millió ember halt meg, és amely 

szintén "hibaként" siratták27 vagy bűncselekményként, ahogyan az afganisztáni háborút is. 

Laconophilia? Vagy csak az iskolai udvari bunkó, aki saját hatalmas bizonytalansága és 

mások élete iránti arrogáns közönye miatt másokat szétver? Bárcsak ilyen egyszerű 

lenne. Az elmúlt 500 év során a fejlődő világban élő emberek életének és vagyonának 

arrogáns gyilkossági hajlamát és ellopását minden bizonnyal bizonyítékként kell 

figyelembe venni a Biden elnök és korrupt kormánya elleni ügy értékeléséhez. Az euro-

amerikai oligarchák által uralt világ korszakának véget kell vetni. 
 

Lynch-csőcselék létrehozása, kollektív büntetés, visszaütés és rasszizmus 

54. Ön, elnök úr, az orosz kormány megdöntésére és barátai és politikai támogatói 

további gazdagodására irányuló lázas kísérletei során, főként az olaj-, fegyver- 

és egyéb hadiiparban, egyidejűleg elindította Amerika legújabb 

lincselőcsapatát? Gondolt-e Ön, elnök úr arra, hogy milyen gazdasági 

visszahatással jár, ha ilyen hatékonyan csökkentik a világkereskedelmet, és hogy 

Ön, elnök úr kollektíven bünteti az amerikaiakat, a nyugat-európaiakat és az 

egész világgazdaságot ezzel az indokolatlan agresszióval? 

A tárgyaláson pártatlan esküdtszéknek kell lennie, és a vádlottnak lehetősége van arra, 

hogy megvédje magát. Putyin elnök ukrajnai humanitárius beavatkozása esetében az 

amerikai cenzúra nagyon hatékonyan elhallgattatta őt, és a világon nem lehet pártatlan 

esküdtszéket találni, tekintve a dezinformáció (értsd "hazugság", beleértve a teljes 

koholmányokat, torzításokat és a lényeges információk törlését) rendkívül 

szenzációhajhász áradatát, amelyet az amerikai kormány által kiképzett, magukat 

riportereknek és újságíróknak nevező drónok terjesztettek. 
 

Az USA számtalan bizonyítatlan állítást tényekként közöl, köztük a nemi 

erőszakot is. 

Az NBC legutóbbi (2022. április 13-i írásunkkor) teljesen szakszerűtlen "hír" tudósítása a 

következő címmel jelent meg: "Az orosz emberrablás és nemi erőszak ukrán túlélője 

megosztja történetét", amelyet a Twitteren és más közösségi médiumokban is széles 

körben idéztek, annak ellenére, hogy a támadó nemzetiségére nincs bizonyíték. 
 

 

27 John McCain megdöbbentő engedménye az iraki háborúról: "hiba volt" Új memoárjában McCain azt 
mondja, hogy ő a hibás a háborúért, írta Tara Golshan 2018. május 25. 
https://www.vox.com/2018/5/25/17394466/john-mccain-memoir-iraq-war-mistake 
Az iraki háború szörnyű hiba volt - A Szaddám elleni harctól az ISIS elleni harcig, Fareed Zakaria, CNN, 
2015. október 26. https://edition.cnn.com/2015/10/26/opinions/zakaria-iraq-war-lessons/index.html 
Irak: History/?sh=76cb2f9e2d3b: Az amerikai hadtörténelem legnagyobb hibája 
https://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2011/12/15/the-biggest-mistake-in-american-military- 
history/?sh=76cb2f9e2d3b 

https://www.vox.com/2018/5/25/17394466/john-mccain-memoir-iraq-war-mistake
https://consortiumnews.com/2018/03/22/how-many-millions-of-people-have-been-killed-in-americas-post-9-11-wars-part-one-iraq
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jul/07/blair-chilcot-war-in-iraq-not-blunder-crime
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/avril_mcdonald-final.pdf
https://www.nbcnews.com/nightly-news/video/ukrainian-survivor-of-russian-kidnapping-and-rape-shares-her-story-137519173568
https://www.vox.com/2018/5/25/17394466/john-mccain-memoir-iraq-war-mistake
https://edition.cnn.com/2015/10/26/opinions/zakaria-iraq-war-lessons/index.html
https://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2011/12/15/the-biggest-mistake-in-american-military-history/?sh=76cb2f9e2d3b
https://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2011/12/15/the-biggest-mistake-in-american-military-history/?sh=76cb2f9e2d3b
https://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2011/12/15/the-biggest-mistake-in-american-military-history/?sh=76cb2f9e2d3b
https://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2011/12/15/the-biggest-mistake-in-american-military-history/?sh=76cb2f9e2d3b
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A történetben meginterjúvolt nőt megerőszakolhatták, azonban nincs bizonyíték arra, 

hogy a támadó orosz katona volt. Az egyetlen bizonyíték az, hogy a támadó oroszul 

beszélt. Az orosz az ukrán lakosság 29,6%-ának anyanyelve, és a legtöbb ukrán tud 

oroszul. Tekintettel az Azov egész háború alatt elkövetett trükkökre és 

megtévesztésekre, nagyon valószínű, hogy ez is egy újabb "hamis zászlós" művelet volt, 

amelyet a többihez hasonlóan Oroszország, ebben az esetben az orosz katonák 

befeketítésére terveztek. Ez beleillik az Azov modus operandijába, és nagyon könnyű 

lenne végrehajtani. Az NBC sztori címe bizonyítatlan állításokat tényekként tálal, 

ahogyan az amerikai mainstream média is ezt teszi a háború 2014-es kezdete óta. Ha 

én lennék Putyin elnök, az orosz hadsereg parancsnoka és főnöke, egymilliárd dollárra 

perelném az NBC-t. A nemi erőszak volt az első számú vádpont, amelyet a régi délen 

ártatlan fekete férfiak ellen emeltek, hogy lincshangulatot indítsanak. Az Azov 

számára ez a művelet "gyerekjátéknak" számítana, és ők nevetnek rajta. 

Az Oroszország ellen indított dezinformációs kampányok sorozata között érzékelhető a 

tempó, és ennek az emberiség elleni bűncselekménynek, háborús bűnténynek és 

rágalmazásnak az időzítése tökéletesen illeszkedik ehhez a tempóhoz. 

Tekintettel arra, hogy gyakorlatilag a nyugati politikusok és az amerikai vállalatok 

tulajdonában lévő "szabad sajtó" által a demokratikusan elnöklő Janukovicsot 

megbuktató puccs kezdetétől napjainkig szolgáltatott teljes narratíva olyan 

hazugságokból áll, amelyeket a következőként fedeznek 

"információs háború" az USA részéről, akkor 99,999%-os valószínűséggel biztos, hogy 

ezt a nemi erőszakot az Azov vagy más ukrán erők követték el. 

Az NBC jelentésének valóságtartalmát megkérdőjelező hangok azonban nem hangzanak 
el. 

Az amerikai kormány által ellenőrzött cenzúra-mechanizmusok nagyon aktívan és 

keményen elnyomtak minden olyan amerikai háborúellenes hangot, amely kritikával illeti 

az USA szerepét ebben a konfliktusban. 

https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship 

https://mronline.org/2022/04/08/lee-camp-on-censoring-anti-war-voices/ 

Az amerikai kormány a vállalatok által irányított mainstream "hírmédiával" együtt 

ehelyett egy kolosszális nyugati lincselő csőcseléket hozott létre, amely az amerikai 

politikusok és kormányszóvivők által terjesztett hazugságok, valamint az amerikai 

mainstream média végtelenül ismétlődő visszhangja alapján bosszúálló gyűlölettel teli 

Putyin elnök iránt. Az amerikai tömegtájékoztatási gépezet klasszikus öt szűrőjét 

kíméletlenül alkalmazták az ukrajnai konfliktusban, egyre pusztítóbb eredményekkel. 

https://www.youtube.com/watch?v=34LGPIXvU5M 

Az ukrajnai konfliktusban eddig tett amerikai lépésekkel kapcsolatban az egyik 

legnevetségesebb dolog az, hogy az amerikai kormány és gazdaság gyakorlatilag 

https://mronline.org/2022/04/08/lee-camp-on-censoring-anti-war-voices/
https://mronline.org/2022/04/08/lee-camp-on-censoring-anti-war-voices/
https://www.youtube.com/watch?v=34LGPIXvU5M
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minden szervének Oroszország elleni bevetése jelentős és mérhető gazdasági 

visszahatást és még nagyobb nehézségeket okoz gyakorlatilag mindenkinek a Földön, 

beleértve és különösen az amerikai és európai átlagpolgárokat. 
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Ennek következménye és elősegítője, hogy számos amerikai és európai vállalat 

beszünteti minden oroszországi tevékenységét, ami oroszok millióit érinti 

Oroszországban és a tengerentúlon. 

Elgondolkodtató, hogy az amerikai Airbnb és a holland Booking.com vajon belegondolt-e 

abba, hogy ugyanazokat a hibákat követik el, amelyek az 1929-es nagy gazdasági 

válsághoz vezettek? 2022. március 5-én a Reuters arról számolt be, hogy a MasterCard is 

"felfüggeszti" oroszországi tevékenységét, ami orosz turisták és üzleti utazók ezreit lepte 

meg, akik pénz nélkül maradtak a tengerentúlon. (Az, hogy az USA és az azt irányító 

vállalatok ilyen módon támadják az egyszerű civileket, aligha meglepő, figyelembe véve 

azokat a pusztító hamis zászlós műveleteket, amelyeket ukrán szövetségeseik hajtanak 

végre az ártatlanok ellen Ukrajnában, valamint a Donyecki és Luhanszki 

Népköztársaságokban). 

Amellett, hogy ez egyfajta illegális "kollektív büntetés", és egy újabb káros csapás a 

COVID-19 járvány (amely ellen az USA még csak meg sem próbált védekezni) miatt még 

mindig vergődő idegenforgalmi ágazatra, a piacok lezárása nagyobb gazdasági 

elszigetelődéshez vezet a blokkoló felek számára, legalább annyira vagy még inkább, 

mint a blokkolt felek számára, akik egyszerűen máshová fordulnak ugyanezen piacok, 

termékek és szolgáltatásokért. 

Úgy tűnik, hogy a nyugati világ pénzügyi varázslói elfelejtették az 1922-es 

protekcionista Fordney-McCumber törvény tanulságait, amely nagyban hozzájárult az 

1929-es tőzsdei összeomláshoz, valamint az 1930-as Smoot-Hawley törvény, amely 

fokozta a protekcionizmust és elmélyítette a gazdasági világválságot. Meglepő, hogy 

egyiküknek sem jutott eszébe, hogy miközben megpróbálnak másokat elszigetelni, 

egyúttal saját magukat is elszigetelik, és Oroszország SWIFT-ről való leválasztásával 

csak felgyorsítják a globális dedollárosodást. 

'Recessziós sokk jön', figyelmeztet a nagy amerikai bank - A Bank 

of America szerint a szárnyaló infláció növeli a jelentős gazdasági 

visszaesés kockázatát, 2022. április 8. / A makrogazdasági kép 

gyorsan romlik, és recesszióba taszíthatja az amerikai gazdaságot, 

ahogy a Federal Reserve szigorítja a monetáris politikát a szárnyaló 

infláció megfékezése érdekében - figyelmeztetett pénteken a Bank 

of America (BofA). / "Az inflációs sokk romlik, a kamatláb-sokk csak 

most kezdődik, a recessziós sokk közeledik" - írta a BofA vezető 

befektetési stratégája, Michael Hartnett a Reuters által látott heti 

jegyzetében az ügyfeleknek. Hozzátette, hogy ebben az 

összefüggésben a készpénz, a volatilitás, az áruk és a kriptovaluták 

felülmúlhatják a kötvények és a részvények teljesítményét. / A hét 

elején a JPMorgan vezérigazgatója, Jamie Dimon a 

https://www.reuters.com/technology/airbnb-is-suspending-all-operations-russia-belarus-ceo-says-2022-03-04/
https://www.mastercard.com/news/press/2022/march/mastercard-statement-on-suspension-of-russian-operations/
https://www.scmp.com/lifestyle/travel-leisure/article/3169774/ukraine-sanctions-trap-thousands-russians-thailand-unable
https://www.scmp.com/lifestyle/travel-leisure/article/3169774/ukraine-sanctions-trap-thousands-russians-thailand-unable
https://www.scmp.com/lifestyle/travel-leisure/article/3169774/ukraine-sanctions-trap-thousands-russians-thailand-unable
https://www.reuters.com/markets/europe/russia-central-bank-freeze-may-hasten-peak-world-fx-reserves-mike-dolan
https://www.reuters.com/markets/europe/russia-central-bank-freeze-may-hasten-peak-world-fx-reserves-mike-dolan


351 
 

részvényeseknek írt éves levelében azt mondta, hogy az infláció, az 

ukrajnai konfliktus és az Oroszország elleni szankciók kombinációja 

"drámaian megnövelheti az USA előtt álló kockázatokat". 

Kiszámíthatatlan következményekre figyelmeztetett a nemzet 

gazdaságára nézve. / Szerdán a Federal Reserve ismertette a 

mérlegének csökkentésére vonatkozó tervét, miközben a 
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a közelgő kamatemeléseket, mivel négy évtizedes csúcson lévő 

inflációval szembesül. A befektetők arra számítanak, hogy a 

szabályozó hatóság a következő, május eleji ülésén 50 

bázisponttal emeli az irányadó kamatlábat. 

https://www.rt.com/business/553524-us-recession-shock-

coming. 

És így ez a "kollektív büntetés" nemcsak Oroszország és az oroszok ellen irányul. 

mindenhol, de az amerikai és nyugat-európai munkavállalóknál ugyanúgy. 

Úgy tűnik, hogy a Trump- és Biden-kormány "szuperzsenijei" a Kína és Oroszország elleni 

szankcióikkal elfelejtettek egy egyszerű mondást, amit valószínűleg az anyjuk tanított 

nekik: "Ó, milyen kusza hálót szövünk, amikor először gyakoroljuk a megtévesztést". 

Ezeknek az embereknek a pénzének a megtartása/elrejtése/elrablása - olyan rendes 

embereké, akik már fizettek ezekért a szolgáltatásokért - a kollektív büntetés másik 

példája, ami ismét a nemzetközi jog megsértése. Egy jó lincselés hevében ez nagyon is 

helyénvalónak tűnik, mivel populista követelés áll mögötte, de hosszú távon a csőcselék 

uralmaként fogják elemezni, mint az USA globális uralomra irányuló újabb véres, 

kíméletlen kampányainak egyikét. 

Az USA szokás szerint azt feltételezi, hogy a gazdag, többnyire fehér nemzetek (valamint 

Japán és Tajvan mint néhány jelképes kisebbség) valóban az egész világot képviselik. 
 

Ez a térkép feltűnő hasonlóságot mutat a Wikipédia azon országok térképével, amelyek 
szankcionálják 

Oroszország 2014-ben. 

https://www.rt.com/business/553524-us-recession-shock-coming
https://www.rt.com/business/553524-us-recession-shock-coming
https://www.rt.com/business/553524-us-recession-shock-coming
https://www.rt.com/business/553316-airbnb-quits-russia-belarus/
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https://en.wikipedia.org/wiki/International_sanctions_during_the_Russo- 

Ukrainian_War#/media/File:Sanctions_2014_Russia2.svg Letöltés ideje: 2022. április 5. 

55. Ön, elnök úr rasszista? Ön a buszozás ellen szavazott? 

Hogyan lett Joe Biden a demokraták autóbusz-ellenes keresztes 

lovagja - Az 1970-es években egy iskolai szegregáció 

megszüntetésére irányuló per miatt Delaware államban Biden úr a 

szenátusban a bíróság által elrendelt buszozás megszüntetésére 

tett erőfeszítéseket vezette. 

https://www.nytimes.com/2019/07/15/us/politics/biden- 

busing.html 

56. [Rasszizmus/kollektív büntetés] Gondolt-e Ön, elnök úr arra, hogy a 

vállalati/katonai, gazdasági és média lincshangulat, amelyet Ön, elnök úr 

Oroszország megtámadására gyűjtött össze, szintén erősen rasszista, ahogyan 

azok a neonácik is, akiket az USA képzett ki és integrált az ukrán kormányba és 

hadseregbe? 

Oroszország erőszakos provokálása egy önvédelmi és humanitárius beavatkozásra 

Ukrajnában nyilvánvalóan "fehér" dolog, és csak azért tekinthető "politikailag 

korrektnek" [egy demokrata számára], mert az oroszok is fehérek, mondhatni. Valójában 

ők valójában "keleti szlávok", a kelet-ázsiai emberekkel kapcsolatos denisovai DNS 

nagyobb százalékával, mint a nyugat-európai unokatestvéreik. 

https://www.nytimes.com/2019/07/15/us/politics/biden-busing.html
https://www.nytimes.com/2019/07/15/us/politics/biden-busing.html
https://www.nytimes.com/2019/07/15/us/politics/biden-busing.html
https://academic.oup.com/gigascience/article/4/1/s13742-015-0095-0/2707784
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A Genome Russia projekt: a világ genomtérképének legnagyobb 

fennmaradó hiányosságának pótlása by Taras K. Oleksyk, 

Vladimir Brukhin, Stephen J. O'Brien, Dec. 2015. 

A neandervölgyiek genetikai hozzájárulását Nyugat-Európán kívül 

nem vizsgálták alaposan, ahogyan a denisovaiakét sem Délkelet-

Ázsiában, annak ellenére, hogy fizikai maradványaikat Szibériában 

tárták fel [5, 6]. Az orosz populációk nagy valószínűséggel 

tartalmaznak olyan ősi komponenseket, amelyek nem könnyen 

találhatók meg az 1000 Genomban vagy akár az átfogó HGDP 

adatbázisban reprezentált populációkban. Ezért Oroszországnak 

saját nemzeti genomprojektre van szüksége. 

GigaScience, Volume 4, Issue 1, December 2015, s13742-015-0095- 

0, https://doi.org/10.1186/s13742-015-0095-0 

https://academic.oup.com/gigascience/article/4/1/s13742-015- 

0095-0/2707784 (Az író dőlt betűvel szedte.) 

Egy archaikus hominin csoport genetikai története a szibériai 

Denisova-barlangból 

Reich D , Green RE, Kircher M, Krause J, Patterson N, Durandet al. 

2010, Genetic history of an archaic hominin group from Denisova 

Cave in Siberia, Nature, 468(7327):1053-60. 

...Így, míg a Denisova mtDNS és a mai emberi mtDNS eltérése 

körülbelül kétszer olyan mély, mint a neandervölgyi mtDNS19 

eltérése, a Denisova nukleáris genom átlagos eltérése a mai 

emberétől hasonló a neandervölgyiekéhez.... 

Ezek az elemzések azt mutatják, hogy a neandervölgyiek közelebbi 

rokonságban állnak a denisovaiaknál azzal a populációval, amely 

hozzájárult a génhez 

https://doi.org/10.1186/s13742-015-0095-0
https://academic.oup.com/gigascience/article/4/1/s13742-015-0095-0/2707784
https://academic.oup.com/gigascience/article/4/1/s13742-015-0095-0/2707784
https://academic.oup.com/gigascience/article/4/1/s13742-015-0095-0/2707784
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a mai eurázsiaiak őseinek medencéje. Az a tény, hogy az 

eurázsiaiak az afrikaiakhoz képest további rokonságot mutatnak a 

denisovai egyeddel, összeegyeztethető egy olyan forgatókönyvvel, 

amelyben a denisovaiak a neandervölgyiekkel osztoztak 

történelmük egy részén, mielőtt a génáramlás a 

neandervölgyiekből a modern emberbe történt... 

https://www.nature.com/articles/nature09710? hstc=13887208 

.52baecc6442f9770f7f3ea6c1234ca25.1472428800048.14724288 

00050.1472428800051.2& hssc=13887208.1.1472428800051&_ 

_hsfp=1773666937 

Összességében az oroszok mind neandervölgyi, mind denisovai DNS-t tartalmaznak, ez 

utóbbiból lényegesen több van, mint a nyugat-európaiaknál. A fenti Reich et. al. cikk 

azonban megjegyzi, hogy elsősorban az ázsiaiak, az afrikaiak és a franciák is 

rendelkeznek némi Denisovan DNS-sel, ellentétben a legtöbb nyugat-európaitól. 

Ez a fajta kutatás csak másodlagos más, átfogóbb kutatásokhoz képest, amelyek 

különösen a kelet-oroszokat azonosítják eurázsiaiakkal. 

Oroszország etnikai populációinak genom-szekvencia elemzése, 

Daria V. Zhernakova et al. 2020 

Az Orosz Föderáció a világ legnagyobb és egyik etnikailag 

legváltozatosabb országa, azonban a genetikai variációról mind a 

mai napig nem létezik központi referencia-adatbázis. Az ilyen 

adatok kulcsfontosságúak az orvosi genetika számára és 

nélkülözhetetlenek a népességtörténet tanulmányozásához. A 

Genome Russia projekt ezt a hiányt kívánja pótolni az Orosz 

Föderáció népeinek teljes genomszekvenálásával és 

elemzésével... 

https://www.nature.com/articles/nature09710?__hstc=13887208.52baecc6442f9770f7f3ea6c1234ca25.1472428800048.1472428800050.1472428800051.2&__hssc=13887208.1.1472428800051&__hsfp=1773666937
https://www.nature.com/articles/nature09710?__hstc=13887208.52baecc6442f9770f7f3ea6c1234ca25.1472428800048.1472428800050.1472428800051.2&__hssc=13887208.1.1472428800051&__hsfp=1773666937
https://www.nature.com/articles/nature09710?__hstc=13887208.52baecc6442f9770f7f3ea6c1234ca25.1472428800048.1472428800050.1472428800051.2&__hssc=13887208.1.1472428800051&__hsfp=1773666937
https://www.nature.com/articles/nature09710?__hstc=13887208.52baecc6442f9770f7f3ea6c1234ca25.1472428800048.1472428800050.1472428800051.2&__hssc=13887208.1.1472428800051&__hsfp=1773666937
https://www.nature.com/articles/nature09710?__hstc=13887208.52baecc6442f9770f7f3ea6c1234ca25.1472428800048.1472428800050.1472428800051.2&__hssc=13887208.1.1472428800051&__hsfp=1773666937
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888754318 

307419 

A jakutszki (jobb középső terület fent) nagyobb százalékban tartalmaz ázsiai DNS-t. A 

kétségtelen rasszizmus mellett az oroszellenes rasszizmus is "menthető" a következők 

miatt 

az USA védelmi minisztériuma és hírszerző apparátusa, mert az USA legalábbis 

gyermekkorom óta, az 1950-es évek végétől és az 1960-as évektől kezdve megalapozta 

az oroszok gyűlöletét. Lásd pl: A Rocky és Bulwinkle Show, amelyben a szeretetre méltó 

Rocky, a repülő mókus és Bulwinkle, az imádnivaló, de buta szarvas, megbízhatóan 

legyőzik a nevetségesen ostoba és gonosz oroszokat, Borisz Badenovot és Natasát. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888754318307419
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888754318307419
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888754318307419
https://www.youtube.com/watch?v=4txmBNCAXg8
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A Rocky és Bulwinkle Show 

Az ukrán "oktatási" rendszer szintén az oroszok gyűlöletét és dehumanizálását tanítja a 

rendes tanterv részeként. 

Ezek a felháborító, nyíltan sértő rasszista sztereotípiák az oroszokról az "Elfújta a szél" 

és Fu Manchu stílusú rasszista sztereotípiákat idézik, amelyeket megvetéssel kellene 

kezelniük azoknak, akik a rasszizmust és az előítéleteket minden csúnya formájukban 

elítélik. 
 

Terrence (Charles Starrett) Fu Manchu (Boris Karloff) és lánya, Fah Lo See (Myrna Loy) karmai közé kerül az 1932-es 

pre-Code hollywoodi filmben, "Fu Manchu maszkjában". 

https://www.youtube.com/watch?v=4txmBNCAXg8
https://sputniknews.com/20220411/zombification-nation-how-textbooks-for-young-ukrainians-teach-children-to-hate-russians-1094645369.html
https://www.theguardian.com/film/2020/jun/13/gone-with-the-wind-hollywood-racism
https://www.theguardian.com/film/2020/jun/13/gone-with-the-wind-hollywood-racism
https://www.scmp.com/news/world/article/1228548/racist-curse-fu-manchu-back-spotlight-after-chevrolet-ad
https://www.kpbs.org/news/midday-edition/2019/07/02/examining-racial-stereotypes-1932s-mask-fu-manchu
https://www.kpbs.org/news/midday-edition/2019/07/02/examining-racial-stereotypes-1932s-mask-fu-manchu
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Ehelyett az USA most erősen támaszkodik az évszázados oroszellenes 

sztereotípiáira, hogy felkorbácsolja a csőcseléket, hogy mindenhol minden 

oroszra vadászzon, üldözzön és diszkrimináljon. 

Ez rendben van Biden elnök demokrata párti barátainak, mert az oroszok úgy tűnik. 

fehér? 

Összehasonlítva a szokásos őrült kegyetlen gazdasági szankciókkal (pénzügyi fojtogatás), 

amelyeket a világ népességének több mint egyharmadára, amely szinte teljes egészében 

színesbőrűekből áll? 

Az Egyesült Államok és junior partnerei szankciókat vezetnek be 

azokkal az országokkal szemben, amelyek ellenállnak a 

programjuknak. Ezek a gazdasági háború fegyverei, amelyek 

krónikus hiányt okoznak az alapvető szükségletekből, gazdasági 

zavarokat, kaotikus hiperinflációt, mesterséges éhínséget, 

betegségeket és szegénységet. Minden országban a 

legszegényebbek és leggyengébbek - csecsemők, gyermekek, 

krónikus betegek és idősek - szenvedik el a szankciók legsúlyosabb 

hatásait. 

Az Egyesült Államok által kivetett szankciók sértik a nemzetközi 

jogot, és a rendszerváltás eszközei. Az emberiség egyharmadát 

érintik 39 országban. Az emberiség elleni bűncselekményt 

jelentenek, amelyet a katonai beavatkozáshoz hasonlóan népi 

kormányok és mozgalmak megdöntésére használnak. Gazdasági 

és katonai támogatást nyújtanak az USA-barát jobboldali 

erőknek. 

https://sanctionskill.org 

Lásd még: 

https://www.refworld.org/docid/3b00f478f.html 

Az USA hosszú ideje széles körben alkalmaz gazdasági szankciókat, amelyek 

bizonyíthatóan kollektív büntetést eredményeznek, függetlenül attól, hogy a kollektív 

büntetés a nemzetközi jog szerint illegális. 

A nemzetközi humanitárius jog szerint senki sem büntethető 

olyan cselekményekért, amelyeket nem ő követett el. Biztosítja, 

hogy tilos személyek egy csoportjának kollektív büntetése egy 

egyén által elkövetett bűncselekményért, akár hadifoglyok, akár 

más személyek esetében (GCIII 87. cikk, API 75. cikk (2) bekezdés 

d) pont, APII 4. cikk (2) bekezdés b) pont). Ez az 1949. évi Genfi 

Egyezmények és 1977. évi kiegészítő jegyzőkönyveik által 

https://sanctionskill.org/
https://www.refworld.org/docid/3b00f478f.html
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megállapított alapvető garanciák egyike. Ez a garancia nem csak a 

védett személyekre, hanem minden egyénre vonatkozik, 

függetlenül attól, hogy milyen státuszú vagy milyen kategóriába 

tartozó személyekről van szó a Genfi Egyezmények 

meghatározása szerint (GCIV. cikk 33. cikk). / 
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A kollektív büntetés tilos, ami azon alapul, hogy a büntetőjogi 

felelősség csak egyéneknek tulajdonítható. Ennek az elvnek a 

tiszteletben tartása kizárólag a bírósági eljárásokat védő garanciák 

megteremtésével biztosítható. Ezt az elvet a fegyelmi büntetési 

eljárások keretében is ellenőrizni kell. 

https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/collective- 

büntetés 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docindex/v1_rul_rule103 

Tragikus módon ezt az elvet vagy nem ellenőrzik a fegyelmi eljárásokban, vagy figyelmen 

kívül hagyják a nyomon követésből származó adatokat. 
 

Monopolisztikus közösségi média, amely a gyűlöletbeszédet támogatja 

Ezzel egyidejűleg az amerikai közösségi média monopólium, a Facebook és az Instagram, 

valamint a brit és amerikai politikusok nyíltan engedélyezték, támogatták és támogatták 

az oroszok elleni gyűlöletbeszédet és erőszakot (bár egyesek kissé visszavettek a Putyin 

elnök meggyilkolására való nyílt felhívásból). 

https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/04/lindsey-graham-suggests-putin- 

merénylet-oroszország-ukrajna 

Tweeter azonban nem volt hajlandó eltávolítani Lindsey Graham amerikai szenátor 
tweetjét. 

https://nypost.com/2022/03/08/twitter-wont-remove-lindsey-graham-tweet-about- 

assassinating-putin/ 

New York (CNN Business) Az orosz Nyomozó Bizottság 

büntetőeljárást indított a Facebook anyavállalata, a Meta 

Platforms ellen, amelyben a bizottság pénteken közzétett 

közleménye szerint a cég alkalmazottait "illegális gyilkosságra és 

erőszakra való felhívással" vádolják orosz állampolgárok ellen. 

Az ügy előzménye a Meta gyűlöletbeszédre vonatkozó 

politikájának ideiglenes módosítása, amely lehetővé teszi, hogy 

egyes Facebook- és Instagram-felhasználók erőszakos érzelmeket 

fejezzenek ki az Ukrajnába behatoló orosz fegyveres erőkkel 

szemben. A Reuters számolt be először a politika 

megváltoztatásáról csütörtökön. 

"Büntetőeljárás indult az orosz Nyomozó Bizottság főosztályán a 

Facebook és az Instagram közösségi oldalakat birtokló amerikai 

Meta vállalat alkalmazottai által az Orosz Föderáció állampolgárai 

ellen elkövetett gyilkosságra és erőszakra való illegális 

felhívásokkal összefüggésben" - áll a Nyomozó Bizottság 

https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/collective-punishment
https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/collective-punishment
https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/collective-punishment
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docindex/v1_rul_rule103
https://www.globalresearch.ca/facebook-oks-calls-violence-against-russians/5773957
https://www.rt.com/news/551666-facebook-allows-violence-russians
https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/04/lindsey-graham-suggests-putin-assassination-russia-ukraine
https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/04/lindsey-graham-suggests-putin-assassination-russia-ukraine
https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/04/lindsey-graham-suggests-putin-assassination-russia-ukraine
https://nypost.com/2022/03/08/twitter-wont-remove-lindsey-graham-tweet-about-assassinating-putin/
https://nypost.com/2022/03/08/twitter-wont-remove-lindsey-graham-tweet-about-assassinating-putin/
https://nypost.com/2022/03/08/twitter-wont-remove-lindsey-graham-tweet-about-assassinating-putin/


361 
 

közleményében, amely a szabályzat módosítására hivatkozik. 
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"Ezek a cselekmények az Orosz Föderáció Büntető 

Törvénykönyvének 280. és 205.1. cikke szerinti bűncselekmények 

- szélsőséges tevékenységekre való nyilvános felhívás; terrorista 

tevékenységekhez való segítségnyújtás - jeleit tartalmazzák" - áll a 

közleményben. 

A Meta (FB) nem reagált azonnal a CNN Business megkeresésére, 

hogy kommentálja az oroszországi büntetőjogi vizsgálatot. 

Csütörtöki közleményében azonban a vállalat megjegyezte, hogy a 

szabályzat módosítása nem teszi lehetővé az oroszok elleni 

erőszakra való felhívásokat az ukrajnai invázió kontextusán kívül. 

https://edition.cnn.com/2022/03/11/tech/meta-policy-change- 

oroszország-vizsgálat/index.html 

Más szóval, a gyűlöletbeszéd, az erőszak egészen az orosz állampolgárok megöléséig 

megengedett, amíg valahol az "Ukrajna" szó szerepel. Ez nem "kollektív büntetés"? 
 

Az euro-amerikai kitelepítés és a Kína- és Oroszország-gyűlölet szindrómák 

A COVID-19 hosszú, fájdalmas hibernációja után a nyugatiaknak tényleg szükségük van 

valakire vagy valamire, akire vagy amire kiüthetik magukat. Nevezzük ezt 

"elmozdulásnak", vagyis a harag átvitelének egyik személyről, eseményről vagy tárgyról a 

másikra, és az amerikaiak és a nyugat-európaiak készek ölni - valakit, bárkit, aki éppen 

most kényelmes célpontot kínál. 

Trump elnök zseniálisan fordította ezt a dühöt Kína ellen a "kínai vírus" hazugságával. 
 

Biden elnök ismét Oroszország ellen fordult, ezúttal minden orosz embert és dolgot 

https://edition.cnn.com/2022/03/11/tech/meta-policy-change-russia-investigation/index.html
https://edition.cnn.com/2022/03/11/tech/meta-policy-change-russia-investigation/index.html
https://edition.cnn.com/2022/03/11/tech/meta-policy-change-russia-investigation/index.html
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becsmérelve. 
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Van olyan olvasója ennek a dokumentumnak, aki egy pillanatig is kételkedik abban, hogy 

ha Trump korábbi elnök megnyerte volna a 2020-as választásokat, akkor Oroszország 

helyett valahogy Kínával kezdett volna harcot? 

Bár az amerikai agresszió középpontjában most Oroszország áll, az amerikai hadsereg 

arra készül, hogy Kínában háborút vívjon Kína ellen. 

https://www.msn.com/en-us/news/world/how-the-army-is-training-its-future-leaders- 

to-fight-china-and-russia/ar-AAWVv8k?ocid=mailsignout&li=BBnbfcL 

Ez nem "harcra kelés", mint a "Braveheart" című filmben. Ez azért más, mert a 

gyarmatosított helyett a világ első számú gyarmatosító hatalma veszi fel a harcot. 

57. Miért voltak egyáltalán titkosítva azok a dokumentumok, amelyek az USA által a 

NATO keleti terjeszkedése ellen a szovjet vezetőknek adott nyugati biztonsági 

biztosítékokat mutatják? 

 

 
Tényleges és közvetlen fenyegetés 

58. Hányszor hivatkozott az USA a "közvetlen fenyegetésre" bizonyíték nélkül, hogy 

igazolja más országok invázióját, és azt, amit egyesek "bíróságon kívüli 

kivégzéseknek", mások pedig gyilkosságnak neveznek? 

A közvetlen fenyegetés a nemzetközi jog egyik standard kritériuma, amelyet Daniel 

Webster dolgozott ki a Caroline-ügyben folytatott peres eljárás során, és amelyet úgy 

jellemez, hogy "azonnali, elsöprő, és nem hagy választási lehetőséget az eszközök 

között, és nem hagy időt a mérlegelésre. " A kritériumot a megelőző önvédelem 

nemzetközi jogi indoklásában használják: önvédelem anélkül, hogy előbb fizikailag 

megtámadnák (lásd Caroline-teszt). Ezt a fogalmat arra használták, hogy enyhítsék az 

Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. cikke által biztosított meghatározás hiányát, 

amely kimondja, hogy a szuverén nemzetek elháríthatnak egy fegyveres támadást, amíg 

a Biztonsági Tanács nem fogad el intézkedéseket az ENSZ Alapokmány VII. fejezete 

alapján. 

A Caroline-ügyet használták fel az "előrelátó önvédelem" elvének megalapozására, és 

ma már a megelőző csapás (vagy preemption doktrína) körüli vita során is gyakran 

hivatkoznak rá. 

Az iraki háborút, amelyet Biden szenátor támogatott, "jogilag" igazolta a doktrína. 

Elővásárlási jog, még akkor is, ha nem volt bizonyíték. 

 
A nemzetközi jog évszázadokon keresztül elismerte, hogy a 

nemzeteknek nem kell támadást elszenvedniük ahhoz, hogy 

jogszerűen léphessenek fel a közvetlen támadásveszélyt jelentő 

erők elleni védekezés érdekében. A jogtudósok és a nemzetközi 

https://www.msn.com/en-us/news/world/how-the-army-is-training-its-future-leaders-to-fight-china-and-russia/ar-AAWVv8k?ocid=mailsignout&li=BBnbfcL
https://www.msn.com/en-us/news/world/how-the-army-is-training-its-future-leaders-to-fight-china-and-russia/ar-AAWVv8k?ocid=mailsignout&li=BBnbfcL
https://www.msn.com/en-us/news/world/how-the-army-is-training-its-future-leaders-to-fight-china-and-russia/ar-AAWVv8k?ocid=mailsignout&li=BBnbfcL
https://en.wikipedia.org/wiki/Selfdefence_in_international_law
https://en.wikipedia.org/wiki/International_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Webster
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Webster
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Webster
https://en.wikipedia.org/wiki/Caroline_affair
https://en.wikipedia.org/wiki/Preemptive_war
https://en.wikipedia.org/wiki/Preemptive_war
https://en.wikipedia.org/wiki/International_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Caroline_test
https://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_the_United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/Chapter_VII_of_the_United_Nations_Charter#Article_51
https://en.wikipedia.org/wiki/Sovereign_nation
https://en.wikipedia.org/wiki/Security_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Chapter_VII_of_the_United_Nations_Charter
https://en.wikipedia.org/wiki/Caroline_affair
https://en.wikipedia.org/wiki/Anticipatory_self-defense
https://en.wikipedia.org/wiki/Preemptive_strike
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jogászok az elővásárlás jogszerűségét gyakran a közvetlen 

fenyegetés fennállásától teszik függővé... 
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leggyakrabban a hadseregek, haditengerészet és légierő látható 

mozgósítása, amely támadásra készül. A közvetlen fenyegetés 

fogalmát a mai ellenfelek képességeihez és céljaihoz kell 

igazítanunk. Az Egyesült Államok régóta fenntartja a megelőző 

intézkedések lehetőségét a nemzetbiztonságunkat fenyegető 

elégséges fenyegetés elhárítására. Minél nagyobb a fenyegetés, 

annál nagyobb a tétlenség kockázata - és annál kényszerítőbb az 

érv, hogy előrehozott lépéseket tegyünk a védelmünk érdekében, 

még akkor is, ha az ellenség támadásának idejét és helyét illetően 

továbbra is bizonytalan a helyzet. Az állam az ellenfelei ilyen 

ellenséges cselekedeteinek megelőzése vagy megakadályozása 

érdekében szükség esetén előzetesen cselekszik. 

 
Anghie, Antony. "A terrorizmus elleni háború és Irak történelmi 

perspektívában." Osgoode Hall Law Journal 43.1/2 (2005) : 45-66. 

http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol43/iss1/3. 

http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol43/iss1/3. 

Függetlenül Bush elnök fenti állításainak "jogszerűségétől", a kulcsmondat a következő: 

"Az Egyesült Államok már régóta fenntartja a megelőző akciók lehetőségét a 

nemzetbiztonságunkat fenyegető elégséges fenyegetés elhárítására." Az iraki háború 

esetében, amelyre utalt, nem volt bizonyíték. Az ukrajnai háború esetében viszont 

elsöprő bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy az amerikai/NATO az Oroszország elleni 

háborúra készül. A közvetlen fenyegetettséget túlságosan is könnyen bizonyítja az euro-

amerikai katonai erők 1991 utáni könyörtelen mozgása kelet felé, számos megállapodás 

megsértésével, különösen Ukrajnában. A közvetlen fenyegetettséget Victoria Nuland 

beismerései bizonyítják az amerikai biológiai "kutatásokkal" és a bizonyítékok 

megsemmisítésével kapcsolatban közvetlenül Oroszország határán. Ez az egyetlen 

beismerés önmagában jogilag igazolja Ukrajna orosz megszállását. A biológiai fegyverek 

ugyanolyan, vagy még veszélyesebbek lehetnek, mint a nukleáris fegyverek. 

A tényleges és közvetlen fenyegetés olyan fizikai veszélyre utal, 

amely valós, azonnali időn belül bekövetkezik, és halálhoz vagy 

súlyos testi sértéshez vezethet. Annak meghatározásakor, hogy 

egy személy tényleges és közvetlen fenyegetést jelentene-e, a 

következő tényezőket kell figyelembe venni: A veszély időtartama, 

a potenciális kár jellege és súlyossága, a potenciális kár 

bekövetkezésének valószínűsége, valamint a potenciális kár 

bekövetkezése előtt eltelt idő hossza. 

24 CFR § 5.2003 Letöltve innen: 

https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&h 

eight=800&iframe=true&def_id=5cd689da1bee15f3647c28d7607 

http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol43/iss1/3
http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol43/iss1/3
http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol43/iss1/3
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/24/5.2003
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=5cd689da1bee15f3647c28d76070a4db&term_occur=1&term_src=Title%3A24%3ASubtitle%3AA%3APart%3A5%3ASubpart%3AL%3A5.2003
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=5cd689da1bee15f3647c28d76070a4db&term_occur=1&term_src=Title%3A24%3ASubtitle%3AA%3APart%3A5%3ASubpart%3AL%3A5.2003
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=5cd689da1bee15f3647c28d76070a4db&term_occur=1&term_src=Title%3A24%3ASubtitle%3AA%3APart%3A5%3ASubpart%3AL%3A5.2003
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0a4db&term_occur=1&term_src=Title:24:Subtitle:A:Part:5:Subpar 

t:L:5.2003 

https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=5cd689da1bee15f3647c28d76070a4db&term_occur=1&term_src=Title%3A24%3ASubtitle%3AA%3APart%3A5%3ASubpart%3AL%3A5.2003
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=5cd689da1bee15f3647c28d76070a4db&term_occur=1&term_src=Title%3A24%3ASubtitle%3AA%3APart%3A5%3ASubpart%3AL%3A5.2003
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=5cd689da1bee15f3647c28d76070a4db&term_occur=1&term_src=Title%3A24%3ASubtitle%3AA%3APart%3A5%3ASubpart%3AL%3A5.2003
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Nyilvánvaló, hogy ennek a jogi koncepciónak a régóta fennálló és széles körben elterjedt 

alapjának vannak bizonyos érdemei, még akkor is, ha az USA többször is rosszul 

használta fel arra, hogy igazolja saját indokolatlan katonai agresszióját a távoli és messze 

felülmúlt ellenséggel szemben. 

59. Igaz, hogy ezeket a megállapodásokat (amelyek szerint a NATO nem terjeszkedik 

kelet felé) megszegték, és a NATO kelet felé irányuló mozgása egészen 

Oroszország határaiig, például Lengyelországban, közismert tény? 
 

https://www.dw.com/en/nato-why-russia-has-a-problem-with-its-eastward-expansion/a-60891681 

Imádkozzunk, hogy az Amerika és Oroszország közötti "hidegháború" ne forduljon 
át 

forró, Robert Bridge, 2022. április 17. 

... Tavaly Mihail Khodarenok, nyugalmazott orosz ezredes az RT 

egyik írásában arról beszélt, hogy mit jelent ez a rendszer 

Oroszország és Európa biztonsága szempontjából. 

"A lengyelországi Aegis Ashore komplexum fejlesztése aggasztja 

Oroszországot" - írta Khodarenok. "Itt van a probléma. A Mark 41-

es indítórendszer gyorsan átállítható, és az SM-3-asokat 

Tomahawk szárazföldi támadó cirkálórakétákkal váltanák fel". 

" Mit tegyen Oroszország ebben a helyzetben, amikor a 

lengyelországi szárazföldi Aegis rendszer ilyen átalakítása nagyon 

is valós fenyegetést jelenthet nemzetbiztonságára nézve?" - tette 

fel a kérdést. 

https://www.dw.com/en/nato-why-russia-has-a-problem-with-its-eastward-expansion/a-60891681
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Senki ne gondolja azonban, hogy Moszkva nem találta ki, hogyan 

válaszolhatna az USA és a NATO azon erőfeszítéseire, amelyek az 

antiszemitizmus elleni harc kiépítésére irányulnak. 
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ballisztikus rendszerek Kelet-Európában. Valójában Moszkva 

azonnal hozzálátott az amerikai rakétaelhárító rendszerek 

leküzdéséhez, miután Washington kilépett az ABM-szerződésből. 

Ezek az erőfeszítések olyan módon váltak kifizetődővé, amire az 

USA talán nem számított. 

2018-ban Putyin meglehetősen szokatlan beszédet tartott a 

nemzet állapotáról, amelyben bejelentette a hiperszonikus 

rakéták létrehozását, amelyek olyan gyorsan haladnak, hogy "a 

rakétavédelmi rendszerek használhatatlanok ellenük, teljesen 

értelmetlenek" - mondta. 

"Nem, senki sem akart velünk igazán beszélni a probléma 

lényegéről [amerikai rakétaelhárító rendszerek Kelet-Európában], 

és senki sem akart meghallgatni minket" - jelentette ki dacosan az 

orosz vezető. "Úgyhogy hallgassanak meg most..."... 

https://www.rt.com/russia/553950-cold-war-never-ends 

Más szóval, a NATO-tag Lengyelországban, közvetlenül Oroszország határán lévő 

"rakétaelhárító" nagyon gyorsan támadó rakétabázissá alakítható át. Mi a határa 

ezeknek a támadó rakétáknak a hasznos teherbírásának? Oroszország akár nukleáris 

rakétabázist is telepíthetne az amerikai határ mexikói oldalára. Ez ugyanaz a dolog. Az a 

sok megállapodás, hogy a NATO nem terjeszkedik kelet felé? Baromság, akárcsak az INF 

nukleáris szerződés. 

Lásd még 

https://www.globalresearch.ca/russian-communists-call-anti-fascist-front-against-nato- 

led-nazifikáció-ukrajna/5771470 

 
 

60. Vajon a legtöbb ember, ha Putyin elnök helyében lenne, a NATO bizonyított 

keleti terjeszkedését számos olyan megállapodás megsértésének tekintené, 

amelyek szerint ilyen akciók nem történnek, és e megállapodások kirívó 

megsértését rendkívül provokatívnak tartaná? 

 
 

61. Ön, elnök úr, provokatívnak tartaná, ha egy sor szigorúan titkos külföldi BSL-3 és 

BSL-4 "kutatási" laboratórium lenne a határán? 

 
 

62. Ön, elnök úr, tisztában van azzal, hogy az Oroszország elleni támadásokhoz való 

csatlakozásra való együttműködés kérése és más nemzetek felbujtása, egy 

Oroszország gazdasági elszigetelésére irányuló illegális kísérletben, valamint más 

nemzetek fenyegetése, hogy csatlakozzanak egy "nyugati szövetséghez" 

https://www.rt.com/russia/553950-cold-war-never-ends/
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49198565
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49198565
https://www.globalresearch.ca/russian-communists-call-anti-fascist-front-against-nato-led-nazification-ukraine/5771470
https://www.globalresearch.ca/russian-communists-call-anti-fascist-front-against-nato-led-nazification-ukraine/5771470
https://www.globalresearch.ca/russian-communists-call-anti-fascist-front-against-nato-led-nazification-ukraine/5771470
https://www.refworld.org/docid/3b00f478f.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f478f.html
https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/18/ukraine-war-joe-biden-to-warn-xi-jinping-china-will-face-costs-if-it-helps-russia
https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/18/ukraine-war-joe-biden-to-warn-xi-jinping-china-will-face-costs-if-it-helps-russia
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(lényegében egy transznacionális, profitorientált bűnszövetkezethez), ami nagy 

valószínűséggel egy újabb világháborúba torkollik, minden bizonnyal 

"beavatkozás a 
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(sok) más nemzet belügyei", megsértve ezzel az ENSZ Alapokmányát és számos 

későbbi nyilatkozatát? 
 

A felbujtás súlyos bűncselekmény lehet. 

Felbujtás, a büntetőjogban egy személynek egy másik 

személy által történő felkérése, bátorítása vagy utasítása 

súlyos bűncselekmény elkövetésére. Gyakran 

összekapcsolják a felbujtás bűncselekményével. A felbujtó 

általában olyan személy, aki jelen van a bűncselekmény 

helyszínén, és aki a főbűncselekményt elkövetőjét olyan 

cselekmény elkövetésére ösztönzi, amelyet az már 

magától is hajlamos elkövetni. 

63. Tekintettel arra az ésszerű lehetőségre, hogy Ön, elnök úr, nem maga találta ki 

ennek a nemzetközi bűnszövetkezetnek a tervét, legyen olyan kedves, és ossza 

meg velünk annak a személynek és/vagy csoport(ok)nak a nevét, aki(k) ezt a 

tervet javasolta(k) Önnek. 

64. Igazak-e az Alexander Rubinstein által írt és 2022. március 20-án megjelent The 

Grayzone cikkben megjelent állítások, amelyek szerint amerikai fegyvereket 

szállítottak az Egyesült Államok által kiképzett és finanszírozott neonáci 

félkatonai alakulatoknak Ukrajnában? 

Az amerikai média és a külpolitikai keményvonalasok egy új 

Afganisztánt akarnak létrehozni Európa közepén azáltal, hogy 

Ukrajnát fegyverekkel árasztják el. A fegyveripar nagyon 

elégedett. / Az ukrán kormány sürgős fegyverkérelmeit követően 

legalább 32 ország jelentette be, hogy több milliárd dollár értékű 

fegyvereket kíván Ukrajnába szállítani az ukrajnai orosz erők ellen. 

Fényképes bizonyítékok bizonyítják, hogy ezek a fegyverek már 

neonáci félkatonai alakulatok kezébe kerültek - olyan 

egységekhez, amelyek már kaptak kiképzést és fegyvereket az 

USA-tól és NATO-szövetségeseitől. / Aláhúzva a példátlan 

fegyverszállítmányok gondatlanságát, a korábban semleges 

Norvégia figyelmeztetett, hogy kormánya nem tudja "garantálni, 

hogy a [Ukrajnába küldött] fegyverek nem kerülnek rossz 

kezekbe". / Miközben a vállalati média és a Reddit-fórumok 

rózsaszínű képet festenek az ukrán hadsereg teljesítményéről, 52 

országból mintegy 20 000 külföldi harcos jelentkezett az újonnan 

alakult "Ukrajna Területvédelmi Nemzetközi Légiójához". Sokan 

most a lengyel határon keresztül menekülnek vissza, félelemmel 

telve a súlyos veszteségek láttán. / Mindez az Egyesült Államok 

által Ukrajnának nyújtott 3,8 milliárd dolláros katonai segélyre, 

https://www.refworld.org/docid/3b00f478f.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f478f.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f478f.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f478f.html
https://definitions.uslegal.com/c/criminal-solicitation/
https://www.britannica.com/topic/incitement
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Kanada és az Egyesült Királyság által 55 000 ukrán katona 

kiképzésére, valamint egy régóta tartó CIA-programra épül, 

amelynek célja az oroszellenes harcok ápolása. 
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lázadás. / Miközben a nyugati tisztviselők egy hosszú és véres 

háborút szorgalmaznak Oroszország ellen, miközben kibújnak a 

tárgyalási erőfeszítések alól, a kongresszusban olyan progresszív 

háborúellenes hangok, mint Ro Khanna képviselő, aki egykor az 

ukrajnai neonácizmus amerikai szponzorálása ellen szónokolt, 

most a Kijevnek történő masszív fegyverszállításokért szurkolnak... 

https://thegrayzone.com/2022/03/20/us-neo-nazi-ukraine- 

afgán-felkelés/ 

... lényegében igaz vagy hamis? 

A CNN szerint az USA nem tudja, hogy mi történik az Ukrajnába küldött fegyverekkel, 

vagy hogy ki kapja meg őket. https://www.cnn.com/2022/04/19/politics/us-weapons-

ukraine- intelligence/index.html Ez elég silány módja egy proxy-háború vezetésének, 

hacsak nem egyszerűen a káosz és a halál fokozása a céljuk. 
 

A média cinkossága: konszolidáció, monopóliumok és az amerikai 

közvélemény támogatása az USA beavatkozása az ukrajnai belügyekbe 

katonai kiképzők, fegyverek és pénz küldésével. 

65. Hallott már Ön, elnök úr, valaha a "médiakonszolidációról"? 

"1983-ban 50 vállalat birtokolta az amerikai média 90%-át. Az 

1996-os távközlési törvény óta, amely törvény csökkentette a 

Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) kereszttulajdonlásra 

vonatkozó szabályozását, az amerikai média 90%-a, 6 vállalat, a 

Viacom, a News Corporation, a Comcast, a CBS, a Time Warner és 

a Disney tulajdonában van (Corcoran, 2016; Lutz, 2012).". 

https://tacomacc.libguides.com/c.php?g=599051&p=4586162 

66. A Google, a Facebook, a YouTube és a Twitter sokak szerint monopolhelyzetben 

van a médiaterületükön? 

 

A mai igazi történet: Daniel Liss 2021. augusztus 20. 

https://techcrunch.com/2021/08/19/todays-real-story-the- 

facebook-monopoly/ 

A Google-t "monopolhelyzetben lévő hatalom" miatt támadták az új 
trösztellenes perben 

35 államból, Taylor Hatmaker által 

https://techcrunch.com/2020/12/17/google-antitrust-lawsuit- 

new-york-colorado-35-államok-keresés 

https://thegrayzone.com/2022/03/20/us-neo-nazi-ukraine-afghan-insurgency/
https://thegrayzone.com/2022/03/20/us-neo-nazi-ukraine-afghan-insurgency/
https://thegrayzone.com/2022/03/20/us-neo-nazi-ukraine-afghan-insurgency/
https://www.cnn.com/2022/04/19/politics/us-weapons-ukraine-intelligence/index.html
https://www.cnn.com/2022/04/19/politics/us-weapons-ukraine-intelligence/index.html
https://www.cnn.com/2022/04/19/politics/us-weapons-ukraine-intelligence/index.html
https://tacomacc.libguides.com/c.php?g=599051&p=4586162
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-monopolist-google-violating-antitrust-laws
https://www.wsj.com/articles/facebook-is-monopoly-metaverse-users-advertising-platforms-competition-mewe-big-tech-11633104247
https://www.forbes.com/sites/darrynpollock/2018/12/03/youtubes-monopoly-cause-for-concern-is-blockchain-the-answer/?sh=3784b9a95ef2
https://techcrunch.com/2020/12/17/google-antitrust-lawsuit-new-york-colorado-35-states-search
https://techcrunch.com/2020/12/17/google-antitrust-lawsuit-new-york-colorado-35-states-search
https://techcrunch.com/2020/12/17/google-antitrust-lawsuit-new-york-colorado-35-states-search
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A közelmúltban néhány libertariánus jogi teoretikus - köztük 
Richard Epstein, a Cato Intézet adjunktusa és a New York-i 
Egyetem jogászprofesszora - kifejezte érdeklődését a közösségi 
médiavállalatok közös fuvarozóként való szabályozása iránt. A 
The Wall Street Journalnak adott interjújában Epstein 
megjegyezte, hogy a Twitter és a Facebook "monopolközeli 
helyzete" közös fuvarozási kötelezettségeket írhat elő... 

 

https://www.cato.org/blog/are-social-media-companies- 
common-carrierek 

 

...és az, hogy az online közösségi médiában csak egy apró maroknyi monopólium van, 

nagyon megkönnyíti az amerikai kormány és személyesen ön számára, hogy az 

amerikaiak számára engedélyezett információkat az első alkotmánymódosítással 

ellentétben ellenőrizze? 

67. Ez az amerikai jog és az emberi jogi törvények szerint törvénytelen? 

68. A nagy médiamonopóliumokkal sokkal könnyebbé válik a hazugságok eladása 

az amerikai és a világ közönségének? 

április 2, 2022 

A nyugati média összefog az ukrán neonácik tisztára mosására - 

Több médium ugyanazokat a beszédtémákat, idézeteket és 

"szakértőket" használja az ukrán hírhedt "Azov" ezred tisztára 

mosására, írta Nebojsa Malic, szerb-amerikai újságíró, blogger és 

fordító, aki 2000 és 2015 között rendszeresen írt rovatot az 

Antiwar.com-nak, jelenleg pedig az RT vezető írója. 

Március utolsó hetében az Egyesült Királyságban és az Egyesült 

Államokban több nagy médiaorgánum is cikkeket közölt az ukrán 

"Azov-zászlóaljról", és igyekezett tisztára mosni egy közel egy 

évtizedes korábbi tudósítást, amely egyértelműen kimutatta az 

egység náci szimpátiáját és etikáját. Feltehetően egymástól 

függetlenül, de mégis ugyanazokhoz a beszédtémákhoz és 

gyakran ugyanahhoz a szóhasználathoz ragaszkodtak, ami arra 

utal, hogy összehangoltan igyekeztek az egységet Ukrajna hősies 

védelmezőjeként beállítani az állítólagos "igazi" fasisztákkal - az 

oroszokkal - szemben. 

Azov oroszosításának legújabb hulláma valamikor az orosz katonai 

művelet előtt kezdődött - hírhedt volt a sokat reklámozott kép, 

amelyen egy AK-47-esekkel hadonászó ukrán nagymama a 

megszállók visszaverését gyakorolja az ezred táborában. Március 

utolsó hetében azonban a pufajkások már szoros csoportban 

https://www.cato.org/blog/are-social-media-companies-common-carriers
https://www.cato.org/blog/are-social-media-companies-common-carriers
https://www.cato.org/blog/are-social-media-companies-common-carriers
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érkeztek, mint a golyónyomok egy AK-robbanás után. 
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Az első a sorban egy tízperces videó volt, a brit állami BBC március 
27-én, amelyben Ros Atkins műsorvezető megpróbálta megcáfolni 
az ukrajnai nácikról szóló orosz "valótlanságokat". Hogyan lehet 
Ukrajna "nácik túsza", amikor az elnöke, Volodimir Zelenszkij zsidó 
- érvel Atkins, rámutatva arra, hogy a legutóbbi választásokon 
73%-os szavazatarányt ért el, és diadalmasan kijelenti, hogy 
"Ukrajnában semmilyen szélsőjobboldali csoportnak nincs 
hivatalos politikai hatalma". Emlékezzünk a "formális" szóra - ez 
itt nagyon sokat nyom a latba. 

 

Atkins írása megadta az alaphangot az ezt követő cikkeknek. Két 
nappal később, március 29-én a Financial Times egy olyan cikket 
közölt, amely az Azovot "az országos ellenállási erőfeszítések 
kulcsának" nevezte. Bár elismeri, hogy az Azovot 2014-ben 
"nacionalista és gyakran szélsőjobboldali politikai beállítottságú 
önkéntesek hozták létre", az FT elhessegeti a náci kapcsolatokat. 

 

Így az egység által használt náci szimbólumokat maga az egység 
úgy írja le, hogy "mostanra a zászlóalj egyes tagjai pogány 
szimbólumoknak állítják be". Ezt névértéken vesszük, de szó 
szerint nem igaz. A "Fekete Nap" (más néven Sonnenrad) egy 
Heinrich Himmler náci SS-vezér által az 1930-as években 
megrendelt mozaikra nyúlik vissza, míg a ráhelyezett Wolfsangel 
rúnát - történelmi német, nem ukrán heraldika - a második 
világháború alatt több Wehrmacht- és SS-ezred, valamint a 
holland nácik is használták. Sőt, magukat a szimbólumokat az Azov 
alapítója, Andrij Biletszkij - egy hírhedt fehér fajgyűlölő - 
választotta ki, ahogy azt ő maga mondta egy másik csatornának 
még 2014-ben. 

 

Az FT riporterei valóban kapnak egy idézetet Biletszkijtől - ebből a 
mocskos múltból semmit sem említenek -, de a legfontosabb idézet 
egy bizonyos Anton Shekhovtsovtól származik, aki azt állítja, hogy 
"az Azov depolitizálta magát", és "a szélsőjobboldali mozgalomhoz 
kapcsolódó története ma már meglehetősen irreleváns". El kellene 
hinnünk egy hivatásos ukrán "Oroszország és az európai 
szélsőjobboldal kapcsolatainak szakértőjének" szavát, mert ahogy 
maguk az Azov harcosok mondják, az oroszok az igazi nácik! 

 

A hab a tortán az egyik - csak Kalyna néven azonosított - azovista 
harcos kérése, hogy "ne keverjük össze a hazafiság és a nácizmus 
fogalmát". 

 

Eközben az FT leírja, hogy Sztepan Bandera - a hírhedt ukrán 
nacionalista, aki megpróbált együttműködni a nácikkal és 

https://youtu.be/2gNp0PfK0CI
https://www.ft.com/content/7191ec30-9677-423d-873c-e72b64725c2d
https://www.ft.com/content/7191ec30-9677-423d-873c-e72b64725c2d
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felügyelte a lengyelek és oroszok tömeges meggyilkolását - 
"nacionalista vezető volt, aki ellenezte mind a náci, mind a szovjet 
erőfeszítéseket Ukrajna függetlenségének megakadályozására". 
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Ugyanezen a napon, március 29-én a CNN lehozta a történet saját 
verzióját. Zelensky zsidó, megvan. Az Azovnak "neonáci vonzalmai 
vannak, amelyeket az ukrán hadseregbe való integrálással sem 
sikerült teljesen kioltani", de "hatékony harcoló erő", pipa. Az Azov 
politikai szárnya 2019-ben mindössze a szavazatok 2,15%-át 
szerezte meg - ezúttal egy német kutatót idézve -, check. / Ők is 
megemlítik Biletszkijt, de azt mondják, hogy állítólag arról beszélt, 
hogy "a világ fehér fajait egy végső keresztes hadjáratba akarja 
vezetni" - kihagyva azt a részt, hogy "a szemita vezetésű 
Untermenschen ellen". Aztán idézik Azovot, aki tagadja, hogy 
valaha is mondott ilyet, és egyébként is "semmi közük a politikai 
tevékenységéhez és a Nemzeti Testület pártjához" - bár a CNN 
maga is Azov "politikai szárnyának" nevezi. / A CNN előkotort egy 
2019-es idézetet is Arszen Avakovtól - a Maidan utáni kormány 
rendőrminiszterétől -, amelyben azt állítja, hogy a náci 
kapcsolatokkal kapcsolatos vádak "szándékos kísérlet Azov és az 
ukrán hadsereg lejáratására". Ez ugyanaz az Avakov, akit Ukrajna 
főrabbija, Yaakov Bleich 2014 novemberében bírált, mondván, 
hogy "továbbra is kétes hírű, fasizmussal és jobboldali 
szélsőségességgel beszennyezett ideológiájú embereket nevez ki" 
[kiemelés hozzáadva]. 
/ Végül, de nem utolsósorban a londoni Times március 30-i száma. 
Története a Kijev melletti harcokban elesett azovista katona 
temetésének érzelmes leírásával kezdődik. / Ők is elutasítják a 
náci ikonográfiát, mint ami talán Ukrajna "eredeti pogány hitében" 
gyökerezik, bár elismerik "az Azov védjegyének számító 
Wolfsangel-t, amelyet a náci Németország is használt". / 
"Hazafiak vagyunk, de nem vagyunk nácik" - ez a Jevgenyij 
Vradnik azovista tisztnek tulajdonított idézet adja a történet 
címét. A vége felé a Times idéz egy Mariupolban szolgáló Azov-
parancsnokot, aki azzal vádolja az oroszokat, hogy ők "a 21. 
század igazi nácik". Pipa és pipa. 

 

Mellékesen jegyzem meg, hogy az Azov tagjai láthatóan nagyon 
jók abban, hogy ragaszkodjanak az üzenethez - és ismerik a 
közönségüket, és tudják, hogy melyik gombot kell megnyomni. A 
Times cikke például többször is megemlíti, hogy dicsérik a brit 
NLAW páncéltörő rakétákat. / Ezzel szemben az Azov 2022 előtti 
nyugati tudósításainak egy része. Még 2021 januárjában a TIME 
magazin olyan milíciának nevezte őket, amely "fehér fajgyűlölőket 
képzett ki és inspirált a világ minden tájáról". 
/ "Az Azov sokkal több, mint egy milícia. Saját politikai pártja van; 
két kiadója; nyári táborok gyerekeknek; és egy Nemzeti Milícia 
nevű polgárőrség, amely a rendőrség mellett járőrözik az ukrán 

https://edition.cnn.com/2022/03/29/europe/ukraine-azov-movement-far-right-intl-cmd/index.html
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/13/ukraine-far-right-national-militia-takes-law-into-own-hands-neo-nazi-links
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/13/ukraine-far-right-national-militia-takes-law-into-own-hands-neo-nazi-links
https://www.jpost.com/Diaspora/Kiev-regional-police-head-accused-of-neo-Nazi-ties-381559
https://www.thetimes.co.uk/article/azov-battalion-we-are-patriots-were-fighting-the-real-nazis-of-the-21st-century-sdccf0w9t
https://time.com/5926750/azov-far-right-movement-facebook/
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városok utcáin" - áll a TIME cikkében, amely megjegyzi, hogy "van 
egy katonai szárnya is, legalább két kiképzőbázissal és egy 
hatalmas fegyverarzenállal, a drónoktól a páncélozott járműveken 
át a tüzérségi lövegekig". / Az Azov "vezetőjének" szavait is idézik. 
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nemzetközi kapcsolatépítésért felelős" Olena Szemenyaka, aki a 
Kozák Házban tartott 2019-es túra során elmondta, hogy a csoport 
küldetése, hogy "szélsőjobboldali csoportok koalícióját hozza létre 
a nyugati világban, azzal a végső céllal, hogy átvegyék a hatalmat 
egész Európában". / A 2014-es események előtt Biletsky egy 
"neonáci terrorista csoportot" vezetett, amelynek neve Patriot of 
Ukraine volt, és amelynek "kiáltványa mintha egyenesen a náci 
ideológiából merítette volna narratíváját" - írja a TIME. A puccs 
utáni interjúban azt mondta a magazinnak, hogy ő választotta ki 
az Azov jelvényeit. "Pogány" szimbólumokról szó sem esett, csak 
arra utalt, hogy a Fekete Napot és a Wolfsangelt "a németek 
használták" a második világháborúban. / Még a Bellingcat, ez a 
"nyílt forrású hírszerzési kollektíva" is, amely nyilvánvalóan a brit 
hírszerzési napirend csatornájaként szolgál, vörös zászlót emelt az 
Azovval kapcsolatban. Itt vannak 2019 októberében, és arról 
panaszkodnak, hogy a militánsok arra kényszerítik Zelenszkijt, 
hogy ne vonuljon ki a Donbasszból, ahogy azt a minszki 
megállapodások megkövetelik. / Bár a "szélsőjobboldali 
csoportok" "elhanyagolható népi támogatottsággal és 
gyakorlatilag nem létező választási erővel" rendelkeznek - 
emlékszik Atkins korábbi beszédtémájára? - "továbbra is sikeresen 
érvényesülnek az ukrán politikában és társadalomban" - írja a 
Bellingcat. / Nem ez az első eset, hogy a nyugati vállalati és állami 
média fedez egy olyan csoportot, amelyet a közelmúltig ők maguk 
is - helyesen - szélsőségesnek minősítettek. Például éppen tavaly 
az amerikai közszolgálati televízió az Al-Kaida szíriai 
tagszervezeteit - az Al-Nuszra Frontot, amelyet később Hayat 
Tahrir al-Sham néven "átneveztek" - "mérsékelt lázadóknak" 
igyekezett szépíteni. ... https://www.rt.com/russia/553148-azov-
ukraine-media- szépítés 

A fentiekre utalva, a tálibokat mint mozgalmat eredetileg az USA tervezte, a szaúdiak 

finanszírozták, és az első kiképzésre a pakisztáni afgán menekülttáborok melletti 

madrassákban került sor.28 És ott volt Obama elnök Clinton külügyminisztere is, aki 

nyíltan támogatta és barátja volt a Srí Lanka-i LTTE-nek. Valójában nehéz olyan terrorista 

csoportot találni, amelyet az USA nem hozott létre vagy nem támogatott. 

Hasonlóképpen az Azovval, amelyet 2014-ben beolvasztottak az Ukrán Nemzeti 

Gárdába. 

Orosz Külügyminisztérium: Bucha bűntényben, 2022. április 4. 

https://sputniknews.com/20220406/russian-foreign-ministry- 

western-media-is-accomplice-in-bucha-crime-1094525813.html 
 
 
 

https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/10/21/how-to-mainstream-neo-nazis-a-lesson-from-ukraines-new-government/
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/abu-mohammad-al-jolani-interview-hayat-tahrir-al-sham-syria-al-qaeda/
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/abu-mohammad-al-jolani-interview-hayat-tahrir-al-sham-syria-al-qaeda/
https://www.rt.com/russia/553148-azov-ukraine-media-whitewash/
https://www.rt.com/russia/553148-azov-ukraine-media-whitewash/
https://www.rt.com/russia/553148-azov-ukraine-media-whitewash/
https://www.srilankaexpress.org/hillary-ltte
https://sputniknews.com/20220406/russian-foreign-ministry-western-media-is-accomplice-in-bucha-crime-1094525813.html
https://sputniknews.com/20220406/russian-foreign-ministry-western-media-is-accomplice-in-bucha-crime-1094525813.html
https://sputniknews.com/20220406/russian-foreign-ministry-western-media-is-accomplice-in-bucha-crime-1094525813.html
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28 Pakisztáni katonák kíséretében 1993 novemberében, újságírói megbízásom során meglátogattam egy ilyen 
madraszát. 
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Az oroszok nem olyan általános gyűlöletnek örvendenek Ukrajnában, mint ahogyan azt a 

nyugati média mutatja. A nyugati média azonban csak azoknak kedvez, akik gyűlölik 

Oroszországot, akik közül sokan az amerikai úgynevezett nem kormányzati szervezetek, 

például a NED és az USAID által fizetett emberek. 

Az orosz parlament jóváhagyta a csapatok telepítését Ukrajnában, 

2014. március 1. 

A Krímen kívül több ukrajnai városban is nagy oroszbarát 

tüntetések voltak: 

• Donyeckben, Janukovics hagyományos fellegvárában a 

mintegy 7000 fős tömegből álló tüntetők sikertelenül 

próbálták elfoglalni a regionális közigazgatás épületét, és 

egy közeli zászlótartó oszlopra orosz trikolórt emeltek. 

• Ukrajna második legnagyobb városában, Harkivban több 

tucatnyi ember megsérült, miután oroszbarát és 

oroszellenes tüntetők között dulakodás tört ki a regionális 

közigazgatás épülete előtt. 

• A délkelet-ukrajnai Mariupolban több száz, orosz zászlókat 

tartó tüntető gyűlt össze a kelet- és dél-ukrajnai városi 

tanács előtt. 

https://www.bbc.com/news/world-europe-26400035 

Intuitív módon nyilvánvaló, hogy bármely nagy populációban egy bizonyos százalék 
ellenezni fogja. 

– még erősen - a nácik hatalomátvételére. De a nyugati mainstream média hírei nem 

objektíven számolnak be a hírekről, és csak azoknak az oldaláról közölnek nézeteket és 

sérelmeket, akik támogatják az amerikaiak által támogatott "neo-" náci rezsimet 

Ukrajnában. És így a szólásszabadság szükségessége, amelyet Biden elnök kormánya 

kiirtott, és ezt a kiirtási folyamatot Biden elnök igazságügyi minisztériuma nem támadta 

meg. 

 

A Facebook engedélyezi a neonáci ukrán zászlóalj dicséretét, ha 
az orosz invázió ellen harcol - A fordulat kérdéseket vet fel a 
Facebook feketelista-alapú tartalommoderációjával kapcsolatban, 
amely a kritikusok szerint nélkülözi az árnyalatokat és a kontextust. 
Sam Biddle - 2022. február 25. - A Facebook átmenetileg 
engedélyezi több milliárd felhasználójának, hogy dicsérjék az Azov 
zászlóaljat, egy ukrán neonáci katonai egységet, amelyet korábban 
a vállalat Veszélyes személyek és szervezetek politikája alapján 
tilos volt szabadon megvitatni - tudta meg a The Intercept. A héten 
végrehajtott irányelvváltás a folyamatban lévő ukrajnai orosz 
invázióhoz és az azt megelőző katonai eszkalációhoz kötődik. Az 

https://www.bbc.com/news/world-europe-26400035
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Azov zászlóalj, amely a szélesebb körű ukrán fehér nacionalista 
Azov mozgalom fegyveres szárnyaként működik, önkéntes 
oroszellenes milíciaként indult, mielőtt 2014-ben hivatalosan is 
csatlakozott az Ukrán Nemzeti Gárdához; az ezred a kemény 
jobboldali ultranacionalizmusáról ismert. 
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és a tagjai között elterjedt neonáci ideológia. Bár az elmúlt 
években lekicsinyelte neonáci szimpátiáját, a csoport rokonsága 
nem finom: Az Azov katonái a Harmadik Birodalom ikonjait 
ábrázoló egyenruhában vonulnak és gyakorolnak; a vezetés 
állítólag udvarolt amerikai alt-right és neonáci elemeknek; 2010-
ben pedig a zászlóalj első parancsnoka, Andrij Biletszkij volt ukrán 
parlamenti képviselő kijelentette, hogy Ukrajna nemzeti célja, 
hogy "a világ fehér fajait egy végső keresztes hadjáratban vezesse 
... a szemiták által vezetett Untermenschen [alantasok] ellen"." ... 
https://theintercept.com/2022/02/24/ukraine-facebook-azov- 
zászlóalj-oroszország/ 

 

Úgy tűnik, hogy az Azov az ukrán hadsereg kiképzését végzi. Kíváncsi lennék, hogy milyen 
dolgokat 

tanítanak? 

 
Oroszország vizsgálja a hadifoglyokat kínzó ukrán katonákról 
készült állítólagos felvételeket, 2022. március 27. - A nem 
ellenőrzött grafikai felvételeken állítólag ukrán katonák közvetlen 
közelről lövöldöznek oroszokra. 
/ A hétvégén több zavaró felvétel is felkerült az internetre, 
amelyeket nyilvánvalóan ugyanabban az ismeretlen 
létesítményben forgattak. A videók annyira rendkívül grafikusak, 
hogy az RT nem tudja megosztani őket. 

 

A felvételeken több ember, nyilvánvalóan orosz hadifoglyok, a 
földön fekve látható. A katonák mindegyike erősen megvertnek 
tűnik, és lábsérülésekkel. 

 

A sebesült katonákat fegyveresek hallgatják ki, akik közül sokan az 
ukrán egységek által használt kék karszalagot viselnek. A 
sebesültek közül néhányan nyilvánvalóan meghaltak a kihallgatás 
során. A felvételeken az is látszik, ahogy három másik foglyot egy 
furgonból kiszállásra utasítanak, és közvetlen közelről lövik a 
lábukat. / A videókon látható rendkívüli kegyetlenség elítélést 
váltott ki, még ukránbarát személyiségek részéről is. Az amerikai 
kormány által finanszírozott Bellingcat "oknyomozó újságíró" 
alapítója, Eliot Higgins például "nagyon súlyos incidensnek" 
nevezte az esetet, és a felkavaró képek "további vizsgálatára" 
szólított fel. / Moszkva a múlt hónapban támadta meg a 
szomszédos Ukrajnát, miután hét évig tartó patthelyzet alakult ki 
amiatt, hogy Kijev nem hajtotta végre a minszki 
megállapodásokban foglaltakat, és Oroszország végül elismerte a 
donyecki és luganszki Donbassz köztársaságokat. A német és 

https://theintercept.com/2022/02/24/ukraine-facebook-azov-battalion-russia/
https://theintercept.com/2022/02/24/ukraine-facebook-azov-battalion-russia/
https://theintercept.com/2022/02/24/ukraine-facebook-azov-battalion-russia/
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francia közvetítéssel létrejött jegyzőkönyvek célja az volt, hogy 
rendezze e régiók státuszát az ukrán államon belül. / Oroszország 
most azt követelte, hogy Ukrajna hivatalosan is nyilvánítsa magát 
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semleges ország, amely soha nem fog csatlakozni az USA 
vezette NATO katonai szövetséghez... 

 

https://www.rt.com/russia/552804-moscow-investigates-alleged- 
footage-of/ 

 

Néhány elkövető és sok áldozat arca egyértelműen felismerhető volt azon a videón, 

amelyet az író a YouTube-on talált. Ezt tehát nem lett volna nehéz ellenőrizni, de a jelek 

szerint nem volt az. 

Az orosz különleges erők elfogták az orosz katonákat kínzó ukrán 

nacionalistákat, állítja a törvényhozó 29.03.2022 

Korábban a közösségi médiában elterjedt egy videó, amelyen több 

fegyveres ukrán látható, amint fogságba esett orosz katonákat 

kínoznak és lőnek le, ami felszólította Kijevet, hogy foglalkozzon a 

kérdéssel. Az ukrán kormány kijelentette, hogy az ilyen viselkedés 

elfogadhatatlan, és ígéretet tett az ügy kivizsgálására. 

Az orosz különleges erőknek sikerült őrizetbe venniük az ukrán 

nacionalistákat, akik felelősek az elfogott orosz katonák 

megkínzásáért - jelentette ki Vlagyimir Sámanov orosz 

törvényhozó, az Állami Duma védelmi bizottságának elnöke. 

"A katonáinkat kínzók öröme nem tartott sokáig - három nappal [a 

kínzásokról készült videó megjelenése után] különleges erőink 

elfogták ezeket a rohadékokat. Most kegyelemért könyörögnek" - 

mondta Sámanov. 

A törvényhozó nem nevezte név szerint az elfogott ukránokat, 

csak annyit mondott, hogy kettőt fogtak el közülük, és hogy az 

ukrán "Metalist" futballklub egyik szurkolói csoportjának 

radikálisai. 

Az orosz védelmi minisztérium egyelőre nem erősítette meg a 

törvényhozó állítását. 

Napok óta kering az interneten az a videó, amelyen több ukrán, 

vagy a fegyveres erők, vagy a nacionalista zászlóaljak egyikének 

tagja látható, amint orosz katonákat aláz meg és kínoz meg. A 

felvételek szerint több orosz katonának meglőtték a lábát, és 

orvosi segítség nélkül hagyták őket. A katonákat annak a 

különleges katonai műveletnek a során fogták el, amelyet 

Moszkva február 24-én indított Ukrajnában. 

Az orosz vizsgálóbizottság elrendelte a vizsgálat megindítását az 

incidens miatt, amelynek során legalább nyolc elfogott 

https://www.rt.com/russia/552804-moscow-investigates-alleged-footage-of/
https://www.rt.com/russia/552804-moscow-investigates-alleged-footage-of/
https://www.rt.com/russia/552804-moscow-investigates-alleged-footage-of/
https://www.youtube.com/watch?v=vjWSZh8_VjE
https://sputniknews.com/20220328/russian-mod-bodies-of-tortured-civilians-with-carved-out-swastikas-found-in-mariupol-basements-1094270807.html
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Az orosz katonákat megölték, miután megkínozták őket. A 

bizottság közölte, hogy nem kíméli az erőfeszítéseket a tettesek 

azonosítása érdekében. 

Az orosz különleges műveletet Vlagyimir Putyin elnök indította el 

a Donyecki és Luganszki Népköztársaságok (DPR és LPR) kérésére, 

amelyek februárban több mint egy héten át szenvedtek az ukrán 

erők fokozott ágyúzásától. 

https://sputniknews.com/20220329/russian-special-forces- 

elfogás-ukrán-nacionalisták-akik-orosz-katonákat-kínoztak-

az-jogász-állítja-1094300874.html 

Donbasszi civilek kínzása a titkos mariupoli börtönben, 15.04.2022 

2014-2015-ben a mariupoli repülőtéren működött a "Könyvtár" 

nevű titkos börtön, amelyben az ukrán erők és a Dnyipro 

zászlóaljhoz hasonló nacionalisták kínozták a donbasszi milícia 

harcosait és civileket. A börtönnek volt egy külön épületben egy 

speciális kínzókamrája, ahol a szeparatista köztársaságokkal való 

szimpatizálással gyanúsított embereket embertelen bánásmódnak 

vetették alá. / https://sputniknews.com/20220415/torture-of-

donbass-civilians- in-secret-mariupol-prison-1094784619.html 

(Videó) 

Lásd még: 

https://fair.org/home/western-media-fall-in-lockstep-for-neo-nazi-publicity-stunt-in- 

ukraina 

https://www.mintpressnews.com/cia-guantanamo-bay-torture-programs-mkultra- 

roots/280275 (Bemutatja az amerikai CIA/DoD régóta tartó, szélsőséges kínzásokra való 

hajlamát.) 

Így az amerikaiak által támogatott és támogatott Azov és az ukrán hadsereg közötti 

határvonal elmosódott, és a következmények senki számára sem jók. Mindenesetre az 

Ukrajnába menni akaró külföldi önkéntesek száma több okból is csökkent, az egyik, hogy 

gyakran megölik őket, mielőtt bármilyen harctérre érnének, a másik pedig, hogy nem 

igazán képzik ki vagy fegyverezik fel őket a küldetésükre, és általában emiatt halottként 

végzik. 

Eközben úgy tűnik, hogy az Azov elterjesztette szélsőséges háborús megközelítéseit az 

egész ukrán hadseregben, miközben az euro-amerikai mainstream média "MSM" teljes 

támogatását élvezi annak minden formájában, beleértve a közösségi médiát is. 

A Facebook szabályai szerint mostantól bárki támogathatja bármelyik orosz megkínzását 

és megölését bárhol, egyszerűen azzal, hogy előbb azt kiabálja, hogy "Ukrajna". És így az 

https://sputniknews.com/20220329/russian-special-forces-capture-ukrainian-nationalists-who-tortured-russian-soldiers-lawmaker-says-1094300874.html
https://sputniknews.com/20220329/russian-special-forces-capture-ukrainian-nationalists-who-tortured-russian-soldiers-lawmaker-says-1094300874.html
https://sputniknews.com/20220329/russian-special-forces-capture-ukrainian-nationalists-who-tortured-russian-soldiers-lawmaker-says-1094300874.html
https://sputniknews.com/20220329/russian-special-forces-capture-ukrainian-nationalists-who-tortured-russian-soldiers-lawmaker-says-1094300874.html
https://sputniknews.com/20220415/torture-of-donbass-civilians-in-secret-mariupol-prison-1094784619.html
https://sputniknews.com/20220415/torture-of-donbass-civilians-in-secret-mariupol-prison-1094784619.html
https://sputniknews.com/20220415/torture-of-donbass-civilians-in-secret-mariupol-prison-1094784619.html
https://fair.org/home/western-media-fall-in-lockstep-for-neo-nazi-publicity-stunt-in-ukraine
https://fair.org/home/western-media-fall-in-lockstep-for-neo-nazi-publicity-stunt-in-ukraine
https://fair.org/home/western-media-fall-in-lockstep-for-neo-nazi-publicity-stunt-in-ukraine
https://www.mintpressnews.com/cia-guantanamo-bay-torture-programs-mkultra-roots/280275
https://www.mintpressnews.com/cia-guantanamo-bay-torture-programs-mkultra-roots/280275
https://www.mintpressnews.com/cia-guantanamo-bay-torture-programs-mkultra-roots/280275
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USA Biden elnök vezetésével a romlottság olyan szintjére süllyedt, amely messze a 

legtöbb épelméjű és egészséges elme számára elképzelhetetlen szint alatt van. Ami 

pedig azokat illeti, akiket személyesen elkapott a jelenlegi euro-amerikai háborús láz 

bármelyik oldalon, az ár valószínűleg minden képzeletet felülmúl. 
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Szókratész megfigyelései a demokráciák sorsáról, amelyek populizmusba, ebben az 

esetben egy őrült csőcselék uralmába torkollnak, bizonyára kísértetiesen és betegesen 

pontosnak bizonyultak. Biden elnök kabinetjének vezető tisztségviselői, a háborúból 

hasznot húzó szenátusi tagok, valamint a monopolhelyzetben lévő euro-amerikai MSM 

hírmédia kapitányai minden bizonnyal bűnösök mindezekben a bűncselekményekben. 

 

2022. április 3. Az ukrán nacionalista zászlóaljak fegyveresei 
humanitárius segélyt vesznek el a donbászi civilektől - mondta a 
Szputnyiknak Viktorija Szerdjukova, a Luganszki Népköztársaság 
(LPR) emberi jogi biztosa. /"Néha autók érkeznek ezzel a 
humanitárius segéllyel Ukrajna területéről. A lövések alatt az 
emberek a városnak arra a részére érkeznek, ahol a humanitárius 
konvoj tartózkodik. A nacionalista zászlóaljak tagjai fegyverrel a 
kezükben érkeznek oda, és megtiltják nekik, hogy átvegyék ezt a 
humanitárius segélyt. Magukhoz veszik azt. Ez nem elszigetelt 
eset" - mondta Szerdjukova. / Az ombudsman hozzátette, hogy a 
nacionalisták és az ukrán biztonsági erők a Donbassz-szerte 
található városokban, amelyek még mindig a kijevi erők 
ellenőrzése alatt állnak, pincékből és bombabunkerekből űzik ki az 
embereket. / "...nem haboztak arra kényszeríteni őket [a 
civileket], hogy hagyják el a pincéket, arra kényszerítették őket, 
hogy menjenek fel a felsőbb emeletekre, a lakásokba" - mondta 
Szerdjukova a Sputniknak. 

 

https://sputniknews.com/20220402/live-updates-president-of- 
south-ossetia-plans-to-visit-donbass-1094412451.html 

 

A fenti rövid cikk nem meglepő, hiszen az igazságtalan és illegális külföldi agresszió 

áldozatainak éheztetése a szokásos amerikai dolog. Az amerikai erők például az illegális 

szíriai háborújukban is ellopták az éhezőktől a búzát, és elloptak 7 milliárd dollárt afgán 

pénzből, amit állítólag a 9/11 áldozatainak családjainak adományoztak, holott a 19 

támadóból 15 szaúd-arábiai, kettő az Egyesült Arab Emírségekből, egy libanoni és egy 

egy egyiptomi - mind az USA szövetséges országai. Egyikük sem volt afgán. 

2022 elején az afgánok 55%-ának akut élelmezési 

bizonytalansággal kell szembenéznie, köztük közel 9 millió 

embernek vészhelyzetben kell élnie - egy lépéssel az éhínség előtt. 

Az élelmezési bizonytalanság 2022-ben valószínűleg tovább 

fokozódik, mivel az ország élelmiszerhiánnyal, gyorsan emelkedő 

élelmiszerárakkal és folyamatos aszállyal néz szembe. 13 Jan 2022 

https://www.rescue-uk.org/article/crisis-afghanistan- példa 

nélküli éhínség a konfliktus után 

Hasonlóképpen, az emberek az USA által illegálisan szankcionált nemzetek mindegyikében 

https://sputniknews.com/20220402/live-updates-president-of-south-ossetia-plans-to-visit-donbass-1094412451.html
https://sputniknews.com/20220402/live-updates-president-of-south-ossetia-plans-to-visit-donbass-1094412451.html
https://sputniknews.com/20220402/live-updates-president-of-south-ossetia-plans-to-visit-donbass-1094412451.html
http://sana.sy/en/?p=240429
https://www.rescue-uk.org/article/crisis-afghanistan-unprecedented-hunger-after-conflict
https://www.rescue-uk.org/article/crisis-afghanistan-unprecedented-hunger-after-conflict
https://www.rescue-uk.org/article/crisis-afghanistan-unprecedented-hunger-after-conflict
https://sanctionskill.org/
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éheznek és gyakran éhen halnak (kivéve talán Oroszországot és Iránt). 
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kétségbeesetten (és törvénytelenül) próbálják megdönteni demokratikusan 

megválasztott vezetésüket. Mégis, ezt a fajta bűnözői magatartást a fent idézett Nebojsa 

Malic cikkben említett "médiaklub" (valójában egy nemzetközi bűnszövetkezet és 

összeesküvés) nem tartja méltónak. 

Az, hogy az USA ezután megfordul és ujjal mutogat az ukrajnai éhínséggel kapcsolatban, 

erkölcsileg tarthatatlan https://www.rt.com/business/553156-ukraine-crisis-famine-

white-house 
 

Néhány szívszorító fotó és videó Ukrajnából, amelyek nem megtévesztőek 

vagy hamisítottak, az alábbi linkeken található. 

https://sputniknews.com/20220411/genocide-of-donbass-civilians-children- 

1094648437.html 

https://www.youtube.com/watch?v=vjWSZh8_VjE 

69. Lehetséges, hogy az amerikai vállalatok és kormányok elsöprő befolyása miatt 

az amerikai monopolhelyzetben lévő amerikai mainstream "hírek", élükön a 

CNN-nel, összeolvadtak a hollywoodi filmgyártás módszereivel, hogy 

"könnyfakasztó", részben és néhány esetben teljesen kitalált, erősen 

töredezett és elfogult híreket hozzanak létre az ukrajnai háborúról, amelyek 

alig különböznek a hollywoodi filmektől? 

https://fair.org/home/how-much-less-newsworthy-are-civilians-in-other- 

konfliktusok 

70. Hány ártatlan ukránnak, ártatlan donbászi embernek és ártatlan orosz 

katonának kell még meghalnia, mielőtt az USA tárgyalni kezd Oroszországgal az 

ukrajnai invázió előtt kiadott követeléseinek listájáról, hogy a NATO vonuljon 

vissza a határairól, ahogyan azt Walter Cronkite 1968. február 27-én sugárzott 

riportja "halhatatlanná vált 'Patthelyzetben vagyunk'" címen? 

71. Ön, elnök úr, komolyan azt hiszi, hogy van élet, szabadság és/vagy a boldogságra 

való törekvés (14th módosítás), amikor az amerikai közvéleményt megtévesztik 

és lasszóval ráveszik, hogy támogasson egy igazságtalan háborút, amely órák 

vagy akár percek alatt termonukleáris háborúvá fajulhat, amelyet egy hamis 

zászlós művelet indíthat el a konfliktus bármelyik oldalán, vagy akár egy 3rd fél 

részéről? 

72. Tekintettel arra, hogy Ön, Elnök úr kulcsszerepet játszott a bűnös iraki háború 

kirobbantásában, és úgy tűnik, hogy nagyon keményen dolgozik a harmadik 

világháború kirobbantásán (azzal a céllal, hogy tovább gazdagítsa a már így is 

nagyon gazdag vállalati barátait és politikai adományozóit), a termonukleáris 

háború nagyon is valós lehetőségével (megfosztva ezzel a legtöbb amerikait az 

élettől, a szabadságtól és a boldogságra való törekvéstől), és figyelembe véve, 

https://www.rt.com/business/553156-ukraine-crisis-famine-white-house/
https://www.rt.com/business/553156-ukraine-crisis-famine-white-house/
https://sputniknews.com/20220411/genocide-of-donbass-civilians-children-1094648437.html
https://sputniknews.com/20220411/genocide-of-donbass-civilians-children-1094648437.html
https://sputniknews.com/20220411/genocide-of-donbass-civilians-children-1094648437.html
https://www.youtube.com/watch?v=vjWSZh8_VjE
https://fair.org/home/how-much-less-newsworthy-are-civilians-in-other-conflicts/
https://fair.org/home/how-much-less-newsworthy-are-civilians-in-other-conflicts/
https://fair.org/home/how-much-less-newsworthy-are-civilians-in-other-conflicts/
https://blogs.uoregon.edu/frengsj387/vietnam-war/
https://blogs.uoregon.edu/frengsj387/vietnam-war/
https://blogs.uoregon.edu/frengsj387/vietnam-war/
https://blogs.uoregon.edu/frengsj387/vietnam-war/
https://www.law.cornell.edu/constitution/amendmentxiv
https://www.law.cornell.edu/constitution/amendmentxiv
https://www.law.cornell.edu/constitution/amendmentxiv
https://www.law.cornell.edu/constitution/amendmentxiv
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hogy Ön, Mr. Elnök úrnak tisztában kell lennie az amerikai kormány által 

finanszírozott illegális cenzúrával, amint azt részletesen leírtuk a következő 

cikkben: Az amerikai cenzúra mechanizmusainak és az azt tiltó törvények rövid 

áttekintése, fontolóra venné, hogy Putyin elnököt provokálja a saját 

https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship
https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship
https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship
https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship
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humanitárius és önvédelmi műveletek Ukrajnában, és megfosztja az 

amerikaiakat a kiegyensúlyozott hírektől az Ön szerepét illetően, hogy 

provokálta ezeket a műveleteket, ami az 1st és 14th módosítások és a hivatali 

eskü megsértése, amelyet Ön, Elnök úr 2021. január 20-án esküdött meg? 

73. Mit gondol, Elnök úr, mekkora annak a valószínűsége, hogy az amerikai szerep, 

az Ön szerepe az ukrajnai orosz invázió kiprovokálásában, "hibának" fog 

minősülni (azáltal, hogy megtagadta a tárgyalásokat Oroszországgal a NATO 

határainak visszavonásáról, ahogyan azt számos amerikai megállapodás előírta), 

mint a vietnami, az iraki és az afgán háború? 

Az USA egész történelme során mindössze 17 évet élt meg háború nélkül. Az USA-ban 

ma már sokan elismerik, hogy a vietnami háború "hiba" volt, míg mások azt állítják, hogy 

az egész háború háborús bűn volt. Legalább kétmillió embert öltek meg. Hasonlóképpen 

az iraki háború is, amelyben eddig legalább 2,38 millió embert öltek meg, és amelyet 

szintén "hibának" neveztek29 vagy bűncselekménynek, ahogyan az afganisztáni háború is 

az volt és az is. 

Más szóval, mi a valószínűsége annak, hogy a fenti kérdések alapját képező igazságok 

előbb-utóbb napvilágra kerülnek? 
 

Hozzájárulás a globális éhezéshez és halálhoz 

Az USA örökös hegemónia érvényesítésére tett kísérletének "járulékos költségei": 
Éhezés 

(Emlékezzünk vissza, hogy a "örökké tartó hegemónia" kifejezés azt jelenti, hogy örökké 
uralkodni a világon"). 

A Washington DC által generált ukrajnai háború a történelem során a legmagasabb 

szintre emelte az élelmiszerárakat. 

 

A FAO élelmiszerár-indexe* (FFPI) 2022 márciusában átlagosan 
159,3 pont volt, ami 17,9 ponttal (12,6 százalékkal) több mint 
februárban, és ezzel óriási ugrással az 1990-es bevezetése óta mért 
legmagasabb szintre emelkedett. A legutóbbi emelkedés a növényi 
olajok, a gabonafélék és a hús alindexeinek új történelmi csúcsát 
tükrözi, míg a cukor és a tejtermékeké is jelentősen emelkedett. 

 
 
 
 

 

29 

John McCain megdöbbentő engedménye az iraki háborúról: "hiba volt" Új memoárjában McCain azt 
mondja, hogy ő a hibás a háborúért, írta Tara Golshan 2018. május 25. 
https://www.vox.com/2018/5/25/17394466/john-mccain-memoir-iraq-war-mistake 

https://www.warhistoryonline.com/instant-articles/usa-only-17-years-of-peace.html
https://www.warhistoryonline.com/instant-articles/usa-only-17-years-of-peace.html
https://acesvietnamwar.weebly.com/
https://www.goodreads.com/book/show/78130.Killing_Hope
https://www.britannica.com/event/Vietnam-War
https://www.vox.com/2018/5/25/17394466/john-mccain-memoir-iraq-war-mistake
https://consortiumnews.com/2018/03/22/how-many-millions-of-people-have-been-killed-in-americas-post-9-11-wars-part-one-iraq
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jul/07/blair-chilcot-war-in-iraq-not-blunder-crime
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/avril_mcdonald-final.pdf
https://www.vox.com/2018/5/25/17394466/john-mccain-memoir-iraq-war-mistake
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Az iraki háború szörnyű hiba volt - A Szaddám elleni harctól az ISIS elleni harcig, Fareed Zakaria, CNN, 
2015. október 26. https://edition.cnn.com/2015/10/26/opinions/zakaria-iraq-war-lessons/index.html 
Irak: History/?sh=76cb2f9e2d3b: Az amerikai hadtörténelem legnagyobb hibája 
https://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2011/12/15/the-biggest-mistake-in-american-military- 
history/?sh=76cb2f9e2d3b 

https://edition.cnn.com/2015/10/26/opinions/zakaria-iraq-war-lessons/index.html
https://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2011/12/15/the-biggest-mistake-in-american-military-history/?sh=76cb2f9e2d3b
https://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2011/12/15/the-biggest-mistake-in-american-military-history/?sh=76cb2f9e2d3b
https://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2011/12/15/the-biggest-mistake-in-american-military-history/?sh=76cb2f9e2d3b
https://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2011/12/15/the-biggest-mistake-in-american-military-history/?sh=76cb2f9e2d3b
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https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ 
 

Kilencmillió ember - akiknek túlnyomó többsége színesbőrű - hal éhen évente. Most ez a 

szám sokkal magasabbra fog emelkedni a leggazdagabb euro-amerikai kapitalisták és az 

általuk uralt washingtoni politikusok korlátlan kapzsisága, valamint az EU-ban és a 

NATO-ban lévő készséges cinkosaik miatt.30 Az amerikaiak most sírva nézik a CNN Oscar-

szintű ábrázolásait az "orosz agresszió" áldozatairól, nem tudván, hogy az USA teljes 

mértékben felelős a háború kirobbantásáért, valamint a provokációért és az eszkaláció 

minden egyes lépéséért, ami ezekhez a tragikus halálesetekhez vezetett. 

 

Az Élelmezési Világprogram (WFP) és az Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezet (FAO) éhínségről szóló jelentése szerint 
Etiópia, Nigéria, Dél-Szudán és Jemen továbbra is a legnagyobb 
aggodalomra okot adó országok. A legfrissebb értékelések szerint 
mind a négy országban voltak olyan területek, ahol az emberek 
éheznek vagy várhatóan éhen halnak (IPC 5. fázis), ami a 
legsürgősebb figyelmet igényli. 

 

https://news.un.org/en/story/2022/01/1110742 
 

Oroszország volt a világ legnagyobb búzaexportőre 

• Oroszország: (a teljes búzaexport 17,6%-a). 

• Egyesült Államok: (14,1%) 
 

30 Az ukrajnai háború legutóbbi szakaszát megelőző és a háború legutóbbi szakaszában is folytatódó 
bűntettek elemzése során gyakran figyelmen kívül hagyják a legkészségesebb cinkost, Kanadát. 
Hazudhatnak a háborúban játszott szerepükről, amennyit csak akarnak, de ez egy másik nyugati kormány, 
amelyet a lehető leggyorsabban le kellene szavazni. 

https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-people-die-from-hunger-each-year/story
https://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-people-die-from-hunger-each-year/story
https://www.wfp.org/
https://www.fao.org/home/en/
https://www.wfp.org/publications/hunger-hotspots-fao-wfp-early-warnings-acute-food-insecurity-february-may-2022-outlook
https://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/resources/resources-details/en/c/1129202/
https://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/resources/resources-details/en/c/1129202/
https://news.un.org/en/story/2022/01/1110742
https://www.rt.com/news/553708-canada-trains-ukraine-neo-nazi-troops/
https://www.rt.com/news/553708-canada-trains-ukraine-neo-nazi-troops/
https://www.rt.com/news/553708-canada-trains-ukraine-neo-nazi-troops/
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• Kanada: 6,3 milliárd dollár (14%) 

• Franciaország: 4,5 milliárd dollár (10,1%) 

• Ukrajna: 3,6 milliárd dollár (8%) 

• Ausztrália: 2,7 milliárd dollár (6%) 

• Argentína: 2,12 milliárd dollár (4,7%) 

• Németország: 2,1 milliárd dollár (4,7%) 

• Kazahsztán: 1,1 milliárd dollár (2,5%) 

• Lengyelország: 1 milliárd dollár (2,3%) 

Ukrajna csak az 5. helyen szerepelth kevesebb mint az orosz búzaexport felével, de az 

MSM-ben valami furcsa oknál fogva általában az első helyen szerepel. 

Ukrajna és Oroszország a világ öt legnagyobb gabonaexportőrének 

egyike. Egyes becslések szerint a globális élelmezésbiztonság forog 

kockán, mivel az érintett globális mezőgazdasági kereskedelem értéke 

közel 1,8 billió dollár. A konfliktus közvetlen élelmiszerekkel kapcsolatos 

hatásait Egyiptom, Törökország, Banglades és Irán érzi, amelyek búzájuk 

több mint 60 százalékát Oroszországból és Ukrajnából vásárolják, és 

mindegyiküknek kiemelkedő az élelmiszerimportja. Libanon, Tunézia, 

Jemen, Líbia és Pakisztán szintén nagymértékben függ a két országtól a 

búzaellátás tekintetében. Mivel Ukrajnában és Oroszországban 

hamarosan kezdődik a vetési szezon, aggódom a hosszú távú zavarok 

miatt. 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-un-expert-warns-global-famine-urges-end- 

orosz-agresszió 

Az USA számtalan beavatkozása ellenére Oroszország folytatja a búzaexportot. 
 
 

74. Mit szól ahhoz, Elnök úr, hogy az éhezés világszerte hipersebességgel növekszik, 

részben az éghajlatváltozás miatt, nagyrészt a fegyveres konfliktusok miatt, 

amelyeket az országokba történő illegális amerikai "beavatkozások" és az 

illegális amerikai gazdasági szankciók, a még mindig tartó COVID-19 

világjárvány, valamint most az élelmiszerárak hirtelen világméretű emelkedése 

és az Oroszország ellen bevezetett szankciók, valamint a SWIFT fizetési 

rendszerből való nagymértékű kizárása miatt? Érdekli Önt, elnök úr? 

75. Mit érez Ön, elnök úr, arról a tényről, hogy az Ön iraki és ukrajnai gyilkossági 

rekordja elhalványul azon emberek száma előtt, akik most, ma éhen halnak az 

élelmiszerárak emelkedése miatt, amelyet közvetlenül az Ön, elnök úr és az Ön, 

valamint vállalati és politikai "társai" (társ-összeesküvők) által szándékosan 

indított (iraki és ukrajnai) háború(k) okoztak, hogy növeljék személyes 

nyereségüket? 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-un-expert-warns-global-famine-urges-end-russia-aggression
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-un-expert-warns-global-famine-urges-end-russia-aggression
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-un-expert-warns-global-famine-urges-end-russia-aggression
https://www.rt.com/business/553891-russia-keeps-grain-flowing-abroad/
https://www.rt.com/business/553891-russia-keeps-grain-flowing-abroad/
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76. Mit érez Ön, elnök úr, ha tudja, hogy az élelmiszerárak emelkedése miatt 

naponta további több ezer ember hal éhen, akik többnyire színesbőrűek? 
 
 

https://reliefweb.int/map/world/hunger-map-2020 
 
 

77. Vajon a Demokrata Párt támogatta a Konföderációt és a rabszolgaságot az 

amerikai polgárháború idején, és a Wall Street volt New York legnagyobb 

rabszolgapiacának helyszíne? 

78. Zavarja Önt, elnök úr, egyáltalán az a tény, hogy az Ön kormánya illegális 

konfliktusai, illegális szankciói, és legutóbb Putyin elnök szándékos és illegális 

provokálása Putyin erkölcsileg és jogilag indokolt ukrajnai önvédelmi 

műveleteire, vagy ugyanúgy igazolja ezt, mint ahogy a demokraták az "állam 

jogait" használták igazolásként az amerikai polgárháború idején a 

rabszolgaságot támogató harcokra? 

79. Vajon az amerikaiak által megrendezett 2014-es ukrajnai puccs másik 

motivációja az volt, hogy Oroszországot egy újabb afganisztáni típusú háborúba 

csábítsák, azzal a bónusszal, hogy "igazolják" az új amerikai vasfüggönyt Ázsia 

körül, Hillary Clinton 2011-es "Amerika csendes-óceáni évszázada" című cikkének 

kiterjesztése szerint? 

https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s-government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/
https://dgibbs.faculty.arizona.edu/brzezinski_interview
https://dgibbs.faculty.arizona.edu/brzezinski_interview
https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/
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A "medvecsapda" 

Tekintettel a frappáns műveletcímek iránti előszeretettel, nagyon is lehetségesnek tűnik, 

hogy a CIA tervét, amellyel Putyin elnököt arra akarták kényszeríteni, hogy 2022. február 

24-én elrendelje Ukrajna lerohanását, "Medvecsapdának" nevezték el. Kétségtelen, 

hogy amikor minden más szélsőséges provokáció kudarcot vallott (a 2014-es puccs, 

Ukrajna megterhelése amerikaiak által kiképzett és finanszírozott neonáci terroristákkal, 

a BSL laboratóriumok kiépítése és könyörtelen szaporítása halálos, erősen fertőző 

kórokozókkal és így tovább), akkor tervezték és hajtották végre a Donbasszban az 

inváziója előtti héten kezdődő, hatalmas mértékben felgyorsított népirtást. 

Hasonlóképpen, aligha kétséges, hogy egy bizonyos volt külügyminiszter szédelgően 

nevetett volna a művelet címén: Medvecsapda, nem éppen érzékeny az ártatlan életek 

elvesztése, a családok összetörése iránt - ahogy az lenni szokott. 

Szerencsére Lady Justice-t és e könyv íróját nem lehet ilyen könnyen becsapni. És senki, 

akinek erkölcsi lelkiismerete van, nem is mulattatja mindez semmilyen módon, 

semmilyen formában. 
 

Ki a csapdász(?) és ki a csapdába esett? 

80. Eszébe jutott már Önnek, elnök úr, hogy ahelyett, hogy Putyin elnök az Ön 

csapdájába esett volna, Ön, elnök úr, az övébe esett, és/vagy valaki más, akit 

ismer? 

"Véreztessük ki az oroszokat Ukrajnában, mint Afganisztánban" - 

amerikai játékterv? by Saeed Naqvi, March 5, 2022 

Miért érte el februárban a crescendót az amerikai zenekar Ukrajnában? 

Vlagyimir Putyint Ukrajnába csalták? Tényleg azt képzelte, hogy ez 

egy könnyű kétnapos kiruccanás lesz? Valamit nem számolt bele a 

számításaiba: a Pentagonban, Langleyben és a brit katonai 

hírszerzésnél évekig tartó tervezést, hogy csapdába csalják. Ki 

tudja, Putyin talán ellenlépéseket tartogat a tarsolyában. Ő egy 

kivételes sakkjátékos. 

Nyilvánvaló, hogy a Nyugat már jóval a háborús dobok 

megszólalása előtt halálos eszközöket telepített Ukrajnába. 

Valójában a "Putyin megszállni készül" kórus azután hangzott el, 

hogy a felszerelés a helyére került és megfelelően fel volt szerelve. 

Ki fogja valaha is kideríteni, hogy az egyenruhás férfiak a szebbnél 

szebb gépek mögött ukránok, lengyelek vagy britek voltak? 

Az oroszok egy olyan forgatókönyv szerint cselekedtek, amelyet a 

2004. novemberi narancsos forradalom óta finomítottak. A válság 

azonban már jóval korábban kialakult. Hadd válasszak ki néhány 

https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia-left-ukraine-fight-it/5772361
https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia-left-ukraine-fight-it/5772361
https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia-left-ukraine-fight-it/5772361
https://www.globalresearch.ca/how-us-started-cold-war-russia-left-ukraine-fight-it/5772361
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dátumot önkényesen: 

Mihail Gorbacsovnak, aki a szovjet birodalmat egymagában a 

modern Oroszországgá változtatta, komoly aggályai voltak egy 

újraegyesített Németországgal szemben a NATO-ban. James Baker, 

idősebb Bush külügyminisztere, egy régi... 
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a német kérdésben Gorbacsovot győzte meg, de megígérte, hogy a 

NATO nem fog még "egy centire" sem közeledni Oroszországhoz. 

Baker szavát nem tartották be. A csúcspont 1998-ban következett 

be, amikor az amerikai szenátus egy felületes vita után ratifikálta a 

NATO bővítését. A stratégia egyik legkiválóbb elméje és talán 

Amerika legnagyobb Oroszország-szakértője, George Kennan adott 

egy előrelátó interjút, amelyre korábban már utaltam. 

"Szerintem ez egy új hidegháború kezdete. Különösen zavartak az 

Oroszországra, mint Nyugat-Európa megtámadására készülő 

országra való utalások." 

A kritikusok ugrálni fognak, és ujjal mutogatnak Kennanra: "Nézd, 

tévedett; Oroszország megtámadott egy európai országot". Ahhoz, 

hogy megértsük, miért támadták meg Ukrajnát, Kennan 

nyilatkozatát teljes egészében el kell olvasni. 

"A hidegháborúban a szovjet kommunista rendszerrel voltak 

nézeteltéréseink. És most (1998-ban) hátat fordítunk azoknak az 

embereknek, akik a történelem legnagyobb vértelen forradalmát 

vezették annak a szovjet rezsimnek az eltávolítására. 

Természetesen lesz egy rossz reakció Oroszország részéről, és 

akkor a NATO-bővítők azt fogják mondani, hogy mi mindig is 

megmondtuk". 

Kennan figyelmeztetése ellenére a katonai ipari komplexum nem 

állt meg semmitől. 1991 óta 14 új tagállam csatlakozott a NATO-

hoz. Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára (akivel interjút készítettem, 

mint Norvégia békeszerető miniszterelnökével) nyálcsorgatva 

figyelte Grúziát és Ukrajnát, mindkettő vörös vonal Oroszország 

számára. Zelenszkij 2021 januárjában térden állva közeledett 

Bidenhez: "Kérem, uram, vegyen be minket a NATO-ba". 

Ekkor nagy létszámú orosz csapatok vonultak a határ felé. A másik 

cél az volt, hogy elrettentse az elmúlt nyolc évben fenyegető 

neonáci csoportokat, Luhanszk és Donyeck, az oroszbarát 

dunaszerdahelyi enklávékat keleten. 

Miért érte el az amerikai zenekar Ukrajnában a crescendót februárban? 

2022 január végére Boris Johnson bűnei utolérték. A Partygate 

visszhangzott a Parlamentben. Valahányszor Keir Starmer 

munkáspárti vezető lemondásra szólította fel Johnsont a vétségei 

miatt, Johnson a küldeménydobozra támaszkodott, és amellett, 

hogy gyenge védekezést nyújtott, a legkisebbet is elválasztotta az 
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ajkát, és a következőket bocsátotta ki 
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"Phutin", hogy elterelje a Parlament figyelmét. Amikor már úgy 

tűnt, hogy a nyakán a vásár, Ukrajnába repült, hogy levetkőzhesse 

a piás imidzsét. 

Tegyük fel, hogy Johnson elesett volna, Joe Biden elnök 

megcsúszott volna, és nem lett volna kéz, amely felhúzza. Kérdések 

merültek fel a mentális alkalmasságával kapcsolatban; Trump 

nézettségi mutatói megegyeztek az övével, a világjárványos blues 

nem szűnt meg; a faji kapcsolatok mélypontra zuhantak, iskolások 

rendszeresen gyilkoltak iskolásokat automata fegyverekkel. 

Mindezt az afganisztáni vereség, a kazahsztáni rendszerváltási 

kísérlet kudarca és a nyugati szövetség teljes szétesése mellett. Ki 

volt Johnson kedvenc gyűlölete: Emmanuel Macron vagy Vlagyimir 

Putyin? Az észak-írországi Brexit-bumeráng csapott le rá, vagy 

Ukrajna volt a probléma? 

Az angol-amerikai kombinát olyan magas decibelszinten verte a 

háborús dobokat, hogy egy nagyobb háborút álmodtak meg 

Európával. Az USA az Atlanti-óceánon túl volt; Nagy-Britannia a 

Csatornán túl, a Brexit miatt még jobban eltávolodva Európától. Ez 

a két problémás, Európán kívüli entitás próbálta Európát 

belerángatni egy Oroszországgal vívott háborúba? / Részben 

megtévesztés volt. A háborús hangulat csak elterelés volt. Az 

országok katonai hírszerzése az ukrán határon lévő 1.20.000 orosz 

katonára mutatott rá, mint egy általános háború előjele. De a 

háborús hisztéria csak egy füstölgő paraván volt, hogy 

Oroszországot kellő időre az ukrajnai rókalyukba csalják, hogy a 

hazug propagandagéppé alakult nyugati média helyrehozhatatlanul 

démonizálhassa Putyint. / Egy kisebb kitérőt tett Andrew Higgins a 

The New York Times-tól. Kaminezki rabbi, a kelet-ukrajnai Dnyipro 

főrabbija óva intett attól, hogy Zelenszkij, aki zsidó, elnök legyen. 

"Két éven belül pogromok lesznek, ha a dolgok rosszul mennek". 

Zelenszkij nem csak figyelmen kívül hagyta a rabbit, hanem 

Volodimir Groysmant, egy zsidó honfitársát nevezte ki 

miniszterelnöknek. Erre a NYT megjegyezte: "Ukrajna az egyetlen 

olyan ország Izraelen kívül, ahol az állam- és kormányfők zsidók". 

Azóta a miniszterelnök személye megváltozott. Kíváncsi vagyok, 

hogy ez a részlet lényeges különbséget jelent-e a történet 

szempontjából. / A Putyinról szóló nyugati propaganda ijesztő. A 

ruszofóbia egyre nő. A szomszédos Varsóban lévő orosz 

nagykövetséget nem a csőcselék, hanem a lengyel 

külügyminisztérium "foglalta el". Hogyan fog Oroszország 
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visszavágni? 
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Közben Hillary Clinton osztotta a lapokat. Az MSNBC-nek adott 

interjújában azt mondta, hogy az oroszokat csapdába kell ejteni 

Ukrajnában, és egy jól finanszírozott és felfegyverzett felkelőkkel 

kell legyőzni őket, pontosan úgy, "ahogy Afganisztánban tettük". 

Clinton asszony két tényt elfelejtett: Az amerikaiak is "csapdába 

estek" Afganisztánban 20 évig, és szégyenszemre távoztak. / Ő 

maga mondta a Kongresszusnak (videó elérhető), hogy 

"felfegyvereztük a mudzsahedeket", pénzt dobtunk rájuk, és a 

végén gyártottuk a terroristákat, akik a mai napig gyötörnek 

minket. 

https://www.thecitizen.in/index.php/en/newsdetail/index/4/2154 

2/-2/--bleed-russzok-ukrajnában-afgánisztánhoz hasonlóan---usz-

játék-terv 

A fenti, jól megírt és megalapozott cikk egy fontos igazságot idéz fel, amelyet az 1950-es 

években a faktoriális elemzés világított meg, és amely szerint a személyiség és az 

események szinte mindig több ok-okozati összefüggésben állnak, a legtöbb esetben hét 

plusz-mínusz két tényező által. Így valószínűleg legalább öt-kilenc oka volt annak, hogy 

Biden elnök és Boris Johnson külpolitikai tervezői miért döntöttek úgy, hogy 

szándékosan háborúra provokálják Putyin elnököt. A három legfontosabb a következő: 

A. Elterelni a választók figyelmét az olyan belpolitikai problémákról, mint a hatalmas 

adósságok, a magas infláció, a munkanélküliség és saját csökkenő népszerűségük. A régi 

"gyülekezzünk a zászlós fiúk körül" trükk azonban nem tűnik működőképesnek, mivel a 

proxyháborújuk csak a saját állampolgáraiknak, gazdaságuknak és népszerűségi 

mutatóiknak árt. 

B. Annak a pszichotikus fantáziának a csábítása, hogy az USA örökké uralhatja és uralnia 

kell az egész világot (örökké tartó hegemónia), amely az 1970-es évek közepe óta a 

hivatalos amerikai doktrína31 , 1992-ben megerősítést nyert, és a Pentagon 2022-ben 

még inkább bebetonozta. 

C. Akkoriban Biden alelnök és fia, Hunter32 különösen Ukrajnában a korrupcióban bukott 

el, és az egyébként gyönyörű ország földdel való egyenlővé tétele volt és marad a 

bizonyítékok eltüntetésének egyik módja. 

 

31 Az "örökös hegemónia" fogalmával először apám ismertetett meg 1968-ban, majd az 1970-es évek 
közepén olvastam róla egy rövid cikkben. Az a cikk egy szigorúan titkos nemzetbiztonsági irányelvet idézett, 
amely előírta, hogy "egyetlen nemzet vagy régió sem versenyezhet az USA-val". Ezt eredetileg azon a 
félelmen alapult, hogy a japán technológiákat olcsó kínai munkaerővel lehet gyártani, és gazdaságilag 
háttérbe szorítani az USA-t. Mindenki, akinek köze volt ehhez a kiszivárgott nemzetbiztonsági irányelvhez, 
börtönbe került, és ez az illegális terv elhalványult annak a néhány amerikainak az emlékezetéből, aki 
észrevette. Aztán ami a CIA operatív irányelveként indult, 1992-ben újra felbukkant, és legutóbb a 
Pentagon hivatalos doktrínájába került be. 
https://nsarchive2.gwu.edu/nukevault/ebb245/index.htm 

https://www.thecitizen.in/index.php/en/newsdetail/index/4/21542/--bleed-russians-in-ukraine-like-afghanistan---us-game-plan
https://www.thecitizen.in/index.php/en/newsdetail/index/4/21542/--bleed-russians-in-ukraine-like-afghanistan---us-game-plan
https://www.thecitizen.in/index.php/en/newsdetail/index/4/21542/--bleed-russians-in-ukraine-like-afghanistan---us-game-plan
https://www.thecitizen.in/index.php/en/newsdetail/index/4/21542/--bleed-russians-in-ukraine-like-afghanistan---us-game-plan
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://nsarchive2.gwu.edu/nukevault/ebb245/index.htm
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https://militarist-monitor.org/profile/1992_draft_defense_planning_guidance 
https://networks.h-net.org/node/28443/reviews/5978558/timmerman-ryan-full-spectrum-dominance- 
irreguláris-hadviselés-és-háború 
32 https://nypost.com/2022/04/08/hunter-biden-should-be-charged-under-dojs-trump-standards 
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-biden-frequently-covered-family-expenses-texts-reveal 
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-biden-used-dad-joes-pull-to-get-friends-federal-jobs 

https://militarist-monitor.org/profile/1992_draft_defense_planning_guidance
https://networks.h-net.org/node/28443/reviews/5978558/timmerman-ryan-full-spectrum-dominance-irregular-warfare-and-war
https://networks.h-net.org/node/28443/reviews/5978558/timmerman-ryan-full-spectrum-dominance-irregular-warfare-and-war
https://networks.h-net.org/node/28443/reviews/5978558/timmerman-ryan-full-spectrum-dominance-irregular-warfare-and-war
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-biden-frequently-covered-family-expenses-texts-reveal/
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-biden-frequently-covered-family-expenses-texts-reveal/
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-biden-used-dad-joes-pull-to-get-friends-federal-jobs/
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Egy tényező lényeges volt: Putyin elnök a becsület embere, akinek határai vannak, hogy 

mennyi ártatlan vér folyhat a küszöbén, mielőtt határozottan fellépne, hogy megállítsa 

azt. Ki számolna egy ilyen tényezővel? Csak azok, akiknek nincs becsületük, és akiket 

olyan mélyen magával ragadott a machiavellista életszemlélet és a hidegvérű cinizmus, 

hogy az már vitathatatlanul embertelen. 

Eközben a mély(állam) lakói az amerikai agytrösztökben csorgatják a nyálukat az 

Oroszország hosszú, lassú kivéreztetéséről szóló fantáziájukról. 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/02/24/could-ukraine-be- 

putyini-afganisztán 

Mint minden nárcisztikusnál, náluk is abszolút a legyőzhetetlenség érzése. Mint azt a 

görög tragédiákat ismerők tudják, az önhittséggel kapcsolatos tragédiáknak mindig 

rossz következményei vannak azok számára, akiket megfertőzött. 

Kipling "Ha" című versének 17. és 18. sorára emlékeztet. 

Ha az összes nyereményedből egy halomra 

teheted, és kockáztathatod egy dobó- és 

dobófordulón... 

Igen, az USA mindent kockára tesz - az egész földi élet jövőjét - egy kockadobáson, azt 
gondolván. 

"férfit" csinál valakiből, aki nyilvánvalóan egyáltalán nem férfi. 

Az Egyesült Államok hosszú, hosszú története a külföldi kormányok megdöntésében 

egyre inkább ki fog derülni, ahogy a Biden elnök által szándékosan előidézett ukrajnai 

háború fájdalmai megvilágosodnak, és egyre mélyebbre süllyednek az emberek 

tudatában világszerte, és különösen az euro-amerikaiak többségében, akik többnyire 

nagyon kevéssé ismerik a romlásokat. 
 

Intézményesített paranoia, amely önbeteljesítő próféciákhoz vezet. 

81. Igaz-e, hogy Oroszország és Kína együttesen az elmúlt években bármikor, az 

energia- és ritkaföldfémek exportjának leállításával egyik napról a másikra 

összeomlaszthatta volna az amerikai és az európai gazdaságot? 
 

Rasszizmus és nácizmus 

De nem tették. Miért nem? Talán azért, mert megpróbálnak szépen játszani. Valójában 

senki sem akarja "elkapni" az USA-t. Az USA csak azért teremt valós és képzeletbeli 

szörnyetegeket a világban, hogy tovább gazdagítsa az amúgy is ultra-szupergazdagokat, 

akik egyébként többnyire nem fizetnek adót a vagyonuk után. És most mégis, az USA 

megpróbálja tönkretenni mind Oroszország, mind Kína gazdaságát. Ez a "szépen 

játszadozás", vagy a nemzetközi jog szerint legális? 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/02/24/could-ukraine-be-putins-afghanistan/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/02/24/could-ukraine-be-putins-afghanistan/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/02/24/could-ukraine-be-putins-afghanistan/
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-rareearth-explainer-idUSKCN1TS3AQ
https://thepressunited.com/updates/banning-russian-oil-imports-would-grind-germany-to-a-halt-minister-warns/
https://www.rt.com/news/554116-us-billionaires-wealth-grows/
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82. Ha az ukránok feketék, ázsiaiak vagy közel-keletiek lennének, érdekelne bárkit 

is egy invázió? Az egész világon szívesen fogadnák a menekültjeiket? 
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83. Ha az ukrajnai támadót az USA-nak tekintenék, vajon a nyugati közönség sírna-e 

egy másik nemzet életének elvesztése, szenvedése és pusztulása miatt? 

Nem sokat hallunk az emberi szenvedésről Palesztinában, Afganisztánban, Irakban, 

Jemenben, Csádban, Nigerben, Etiópiában, Szomáliában (amely az aszály harmadik 

évében van, és amelyet az USA könyörtelenül bombáz és szankcionál), Maliban és így 

tovább, és következésképpen nem sok amerikai sír az USA által generált konfliktusok 

áldozatai miatt. 

84. Gyakorlatilag az egész afrikai kontinens egy hatalmas amerikai/brit/francia 

gyarmat? És ki sír emiatt (kivéve azokat a hangtalan milliókat, akik éhen halnak 

és családjaikat)? 

 

 

https://www.globalsecurity.org/military/agency/dod/africom.htm 
 

https://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-people-die-from- 

éhezés évente/történet (naponta 15 000 ember hal éhen. Az itt található link egy valós idejű számláló, amelyet az 

olvasónak meg kell vizsgálnia. Ki sír értük? Lásd még: https://sanctionskill.org) 

https://www.globalsecurity.org/military/agency/dod/africom.htm
https://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-people-die-from-hunger-each-year/story
https://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-people-die-from-hunger-each-year/story
https://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-people-die-from-hunger-each-year/story
https://sanctionskill.org/
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Az igazi probléma Oroszországgal és Kínával az, hogy őket érdekli. Ők voltak azok, akik 

azért harcoltak, hogy felszabadítsák az afrikai, latin-amerikai és ázsiai nemzeteket a 

gyarmatosítás alól, csak azért, hogy később az USA nagyobb hadseregekkel lecsapjon 

rájuk, és bábkormányokat állítson fel, amelyek teljesen alávetik magukat az USA-nak, 

hogy fillérekért kitermeljék természeti erőforrásaikat. 

https://blackagendareport.com/what-you-need-know-about-ukraine-crisis-black-left- 

perspektíva-dr-gerald-horne 

Azokat a nemzeteket, amelyek megpróbálták államosítani az energetikai természeti 

erőforrásaikat, eltiporták, vezetőiket pedig (bemocskolták és) megölték. 

Nem így van, elnök úr? 

Bár Biden elnök talán még nem tudja ezt, a jelentések lassan kezdenek kiszivárogni a 

hermetikusan lezárt amerikai politikai/média visszhangkamrából, hogy az ukrán civilek 

szerte az országban nem mindannyian vannak annyira elragadtatva az USA által Kijevbe 

telepített neonáci rezsim iránti szeretettől, és sokan üdvözlik az orosz felszabadulást 

ettől a totalitárius és korrupt rendszertől. Igaz, kétségtelen, hogy legalább egymillió 

ukrán boldogan fog amerikai vízumot kérni, hogy jobb életet találjon az Egyesült 

Államokban, és hajlandó, kész és képes mindenféle vad hazugságot és túlzást elmondani 

az orosz "atrocitásokról", hogy megkapja ezt a vízumot, és könnyes szemű szimpátiát 

váltson ki, de ez nem változtatja meg az elmúlt nyolc év ukrajnai valóságát, a mostani és 

az elkerülhetetlen jövő eseményeit, és az abból fakadó következményeket. 

A Nyugat tisztában van az ukrajnai rasszizmussal, 

neonácizmussal és atrocitásokkal, de titokban tartja - tudósok 

25.03.2022 

Miközben Oroszország továbbra is folytatja Ukrajnában a megye 

denazifikálására irányuló különleges műveletét, a közösségi 

médiában baljóslatú fotók és videók keringenek lámpaoszlopokra 

és fákra ragasztott ukránokról, akiket "martalócoknak", "orosz 

ügynököknek" vagy "diverzánsoknak" bélyegeznek. Az embertelen 

tetteket gyakran nacionalista és neonáci csoportoknak 

tulajdonítják. 

"Valószínűleg mint minden épeszű ember, egyszerűen elborzadok, 

amikor ezeket a borzalmakat látom - az emberek lincselését, 

rugdosását, azt, hogy megpróbálják valahogy szétzúzni az 

identitásukat azzal, hogy lámpaoszlopokhoz kötözik őket, és az 

arcukat az ukrán zászló színére festik" - mondja Adriel Kasonta, 

londoni külügyi elemző, a Bow Group agytröszt nemzetközi 

ügyekkel foglalkozó bizottságának korábbi elnöke. "Ez félelmetes, 

ez minden emberi méltóságot felülmúl, tényleg félelmetes ezeket 

a képeket látni". 

https://williamblum.org/books/killing-hope
https://williamblum.org/books/killing-hope
https://williamblum.org/books/killing-hope
https://blackagendareport.com/what-you-need-know-about-ukraine-crisis-black-left-perspective-dr-gerald-horne
https://blackagendareport.com/what-you-need-know-about-ukraine-crisis-black-left-perspective-dr-gerald-horne
https://blackagendareport.com/what-you-need-know-about-ukraine-crisis-black-left-perspective-dr-gerald-horne
https://www.businessinsider.com/libya-oil-exports-2011-2
https://www.businessinsider.com/libya-oil-exports-2011-2
https://covertactionmagazine.com/2022/03/25/u-s-media-decries-brutal-russia-invasion-of-ukraine-yet-an-intrepid-reporter-finds-that-the-russians-were-welcomed-as-liberators-in-the-southern-ukrainian-city-of-henichesk-along-the-sea-of-a/
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A jelentések szerint számos atrocitást követnek el az ukrán 

nacionalisták és a neonáci Azov zászlóalj. A 2014-ben a Nemzeti 

Gárdába beolvasztott csoport az ukrán hatóságoknak van 

alárendelve. Az Azov zászlóalj, amely nyíltan viseli a 

https://sputniknews.com/20220304/why-is-the-west-silent-about-ukrainian-neo-nazi-movements-azov-battalion--bandera-legacy-1093561142.html
https://sputniknews.com/20220304/why-is-the-west-silent-about-ukrainian-neo-nazi-movements-azov-battalion--bandera-legacy-1093561142.html
https://sputniknews.com/20220304/why-is-the-west-silent-about-ukrainian-neo-nazi-movements-azov-battalion--bandera-legacy-1093561142.html
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neonáci Wolfsangel-jelvényekkel, hírhedt arról, hogy megtámadta 

és kitelepítette a kelet-ukrajnai lakosokat, valamint 

megerőszakolta és megkínozta a Donbasszban fogva tartottakat - 

derül ki az ENSZ emberi jogi főbiztosának (OCHA) 2016-os 

jelentéséből. 

Az ukrán civilek felvételével és megkorbácsolásával járó 

incidensek azokon a területeken fordulnak elő, ahol az ukrán 

nacionalisták a legaktívabbak: különösen Harkovban, Lvovban, 

Cserkasziban és Dnyepropetrovszkban. A civileket szalaggal 

villanyoszlopokhoz vagy fákhoz kötözik, néha az arcukat festékkel 

vagy zöld fertőtlenítő festékkel kenik be, megkorbácsolják őket, és 

a hidegben hagyják őket. Az áldozatokról készült fotókat és a 

büntetésről készült felvételeket széles körben megosztják a 

közösségi oldalakon. 

A célpontok között vannak a romák, Ukrajna egyik etnikai 

kisebbsége. Az egyik fotón egy roma család látható, köztük 

gyerekek, akiket Lvov városában egy oszlophoz kötöznek, arcukat 

zöld festékkel festik. Nincs bizonyíték arra, hogy ezek az emberek 

bűncselekményeket követtek volna el, és az ukrán törvények sem 

tartalmaznak olyan rendelkezést, amely engedélyezné az ilyen 

brutális büntetési módszerek alkalmazását. 

A nyugati mainstream média vagy hallgat a folyamatos önkényről, 

vagy úgy próbálja beállítani az emberi jogokkal való 

visszaéléseket, mint a helyi civilek erőfeszítéseit, hogy "a 

fosztogatók és banditák ellen maguk harcoljanak". 

A Luganszki területen található Krjakovka faluban, egy korábban 

az ukrán fegyveres erők által elfoglalt épület pincéjében talált 

kínzókamra azonban másról árulkodik. 

"Ebben a pincében volt, úgymond, egy rögtönzött kínzókamra, 

ahonnan egy halálra kínzott helyi lakost vittünk ki" - mondta a 

Luganszki Népköztársaság milicistája. "A padlón vérnyomok 

vannak. A test állapotából ítélve a visszavonulás során fejbe 

lőtték". 

Egy másik hírhedt kínzóhely, a "Könyvtár" fedőnevű, a donyecki 

Mariupol nemzetközi repülőterén volt. Dokumentumokkal 

bizonyított, hogy a helyszín az Azov zászlóaljhoz tartozott. Aki nem 

értett egyet az ukrán hatóságok politikájával a 2014-es puccsot 

követően, azt ott őrizetbe vették, megkínozták, sőt meg is ölték. 

"Mindenki tökéletesen tisztában van azzal, hogy mi folyik 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_13th_HRMMU_Report_3March2016.pdf
https://radiosputnik.ria.ru/20220307/pytki-1777043279.html
https://ria.ru/20220318/bastrykin-1778940941.html
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"Megdöbbentő és szomorú, hogy ezeket a tényeket a különböző 

nyugati humanitárius civil szervezetek nem ítélik el hangosan" - 

mondja Tiberio Graziani, a Vision & Global Trends, International 

Institute for Global Analyses elnöke. 

Kasonta szerint azonban Nyugaton mindenki tökéletesen tisztában 

van azzal, hogy mi történik Ukrajnában, és hogy az ukrán 

nacionalisták, az Azov zászlóalj és az erőszakos csőcselék hogyan 

bánik az ukrajnai átlagpolgárokkal és etnikai kisebbségekkel. Az 

elemző szerint a rasszizmus és az idegengyűlölet már régóta 

behatolt az ukrán társadalom szövetébe. 

Így nem meglepő, hogy az afrikai diákokat az ukrán határőrök 

visszafordították, amikor megpróbáltak átjutni Lengyelországba. 

"Megállítottak minket a határon, és azt mondták, hogy a feketék 

nem léphetnek be. De láttuk, hogy fehér emberek mennek át" - 

emlékezett vissza egy guineai diák, akit a France 24 idézett 

február 28-án... 

Eközben a nacionalista program az ukrán oktatási rendszer 

részévé vált. A STRANA.ua ukrán hírportál szerint a nacionalista 

projektek csak 2020-ban az ukrán kormány által a gyermek- és 

ifjúsági szervezeteknek juttatott összes pénzösszeg felét kapták 

meg. 

2014 márciusában a CNN elismerte, hogy "szélsőjobboldali, 

antiszemita, oroszellenes és nyíltan fasiszta csoportok léteztek és 

léteznek a modern Ukrajna szégyenfoltjaként". Két évvel 

korábban az Európai Parlament állásfoglalása elítélte "a növekvő 

nacionalista érzelmeket Ukrajnában". A Guardian idézte az Azov 

parancsnokát, Andrij Biletszkijt, aki 2010-ben azt mondta, hogy 

"Ukrajna küldetése, hogy "a világ fehér fajait egy végső keresztes 

hadjáratba vezesse... a szemiták vezette Untermenschen 

[alantasok] ellen". ... 

https://sputniknews.com/20220325/scholars-west-well-aware-of- 

rasszizmus-neonácizmus-atrocitások-ukrajnában-de-még-az-

csendben-tartják-1094201705.html 

Aki ezen meglepődik, az nem sokat tud a nácizmusról. Ami elképesztő, hogy az euro-

amerikai mainstream hírek ilyen könnyedén képesek mindezt teljesen eltussolni, és 

Ukrajna vezetését és a jól ismert, igen széles körű neonáci támogatást pozitív fényben 

feltüntetni, miközben azt állítják, hogy liberális felvilágosult emberek és becsületes 

hírszerkesztők és riporterek. Tehát igen, az amerikai és nyugat-európai választókat és 

adófizetőket ismét átverték ugyanazok a gazemberek, akik a legutóbbi háborúba 

https://www.france24.com/en/europe/20220228-pushed-back-because-we-re-black-africans-stranded-at-ukraine-poland-border
https://edition.cnn.com/2014/03/06/opinion/speedie-ukraine-far-right/index.html
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/13/ukraine-far-right-national-militia-takes-law-into-own-hands-neo-nazi-links
https://sputniknews.com/20220325/scholars-west-well-aware-of-racism-neo-nazism--atrocities-in-ukraine-but-keeps-it-on-hush-hush-1094201705.html
https://sputniknews.com/20220325/scholars-west-well-aware-of-racism-neo-nazism--atrocities-in-ukraine-but-keeps-it-on-hush-hush-1094201705.html
https://sputniknews.com/20220325/scholars-west-well-aware-of-racism-neo-nazism--atrocities-in-ukraine-but-keeps-it-on-hush-hush-1094201705.html
https://sputniknews.com/20220325/scholars-west-well-aware-of-racism-neo-nazism--atrocities-in-ukraine-but-keeps-it-on-hush-hush-1094201705.html


414 
 

vezettek minket, és az azt megelőzőbe, és az azt megelőzőbe, és így tovább, legalább az 

elmúlt 70 évben. 
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85. Ön, elnök úr, azt mondaná, hogy Oroszország és Putyin elnök provokációi, 

különösen az Ön kormánya részéről, elsősorban az amerikai geostratégiai 

pozícionálásra, Putyin elnök kormányának megdöntésére irányuló vágyra, 

nyereségvágyra vagy arra irányulnak, hogy biztosítsák az Ön családja ukrajnai 

állítólagos korrupt tevékenységének minden tanújának megölését? 

 

Ha Oroszország engedett volna az USA nukleáris zsarolási 
kísérletének, Washington azonnal Kínát vette volna célba, majd 
visszaállította volna hanyatló egypólusú hegemóniáját a bolygó felett, 
ha ezt követően sikerül stratégiailag semlegesítenie ezt az országot is. 

 

A szerző a hét elején arra figyelmeztetett, hogy "Kijevnek vissza kell 
vonulnia Donyeckből és Luganszkból, ha valóban el akarja kerülni a 
háborút", rámutatva, hogy Moszkva határozottan támogatni fogja 
újdonsült donbászi szövetségeseit katonai eszközökkel, hogy 
biztosítsa a polgári lakosság biztonságát, ha Ukrajna folytatja az 
ellenük irányuló, provokálatlan népirtó offenzívát. Sajnálatos módon 
az USA nem tudta megfékezni kelet-európai proxy hadseregét, ami 
Oroszországot arra késztette, hogy megkezdje Ukrajnában 
folyamatban lévő különleges műveletét. 

 

Vaszilij Nebenzja, Oroszország ENSZ-nagykövete ma reggel 

megfogalmazta Putyin elnök döntésének okait. Az Egyesült Államok 

vezette Nyugatot azzal vádolta, hogy a donbásziakat "alku tárgya a 

geopolitikai játszmában, amelynek célja Oroszország gyengítése és a 

NATO közelítése a határainkhoz", és kettős mércét alkalmaz a 

humanitárius jogokkal szemben, amelyeket eddig szentnek vallottak, 

bár csak akkor, ha ez a saját geostratégiai céljaikat szolgálja. 

 

https://www.globalresearch.ca/will-russia-special-operation-ukraine- 
restore-global-strategic-stability/5771962 

 

86. Ön, elnök úr, tisztában van a nácizmusban rejlő rasszizmussal? 
 

Biden elnök népszerűségi mutatói az Egyesült Államokban új 
rekordmélységbe zuhantak 

87. Ön, elnök úr, tisztában van azzal, hogy e sorok írásakor az Ön támogatottsága az 

Egyesült Államokban új rekord mélységbe zuhant, és ez valószínűleg még 

rosszabb lesz, mivel a gazdasági visszahatás az Ön, elnök úr és barátai által 

szándékosan előidézett kegyetlenül erőszakos katonai konfliktus miatt 

Ukrajnában, valamint a kegyetlen gazdasági intézkedések miatt, amelyeket Ön 

és vállalati haverjai Oroszországnak és az oroszoknak világszerte okoztak a 

kormány megdöntésére tett törvénytelen kísérletük során? 

https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2508
https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2508
https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2508
https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2508
https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2505
https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2506
https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2507
https://sputniknews.com/20220215/putin-calls-ongoing-events-in-donbass-genocide-1093057321.html
https://russiaun.ru/en/news/230222un
https://www.globalresearch.ca/will-russia-special-operation-ukraine-restore-global-strategic-stability/5771962
https://www.globalresearch.ca/will-russia-special-operation-ukraine-restore-global-strategic-stability/5771962
https://www.globalresearch.ca/will-russia-special-operation-ukraine-restore-global-strategic-stability/5771962
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A Redfield & Wilton Strategies legfrissebb kutatása szerint az 

amerikaiak 47%-a helyteleníti, 37%-a pedig helyesli Joe Biden 

elnök általános elnöki teljesítményét. A nettó támogatottsága -

10%, ami nyolc százalékponttal alacsonyabb, mint a február 23-i 

felmérésünkben, amikor 41% helytelenítette és 39% helyeselte 

Biden teljesítményét. 

Redfield & Wilton Strategies felmérés 

Az alábbiakban a felmérés általános adatait mutatjuk be grafikusan. 
 

Közel kétszer annyian utasítják el határozottan a teljesítményét, mint ahányan 

határozottan helyeslik. Ez jelent valamit. A közvélemény-kutatásban meghatározott 

konkrét kérdések, amelyek rekordalacsony szintre csökkentik népszerűségét, a 

következők: a gazdaság, az Oroszországgal való kapcsolatok és a bevándorlás. Messze a 

legerősebben a gazdaság a legerősebb kérdés, amely csökkenti népszerűségének 

maradékát. További négymilliárd dollárt dobni az ukránokra, hogy ugyanazokat az 

ukránokat egy újabb trónviszályban megöletik, pazarlás egy olyan időszakban, amikor az 

infláció is minden idők legmagasabb szintjén van. A benzin ára az egyik legfontosabb 

kérdés az amerikaiak számára, és ez az egekbe szökött, köszönhetően Biden elnöknek, 

akinek sürgős szüksége van arra, hogy megdöntse Putyin elnököt, és megpróbáljon egy 

újabb nemzetet lerombolni. Ez őrültség, és talán az amerikaiak rá tudnak jönni. 

Az üzemanyagárak emelése és más inflációs tendenciák, valamint a milliárdok kifizetése 

azért, hogy lényegében ártatlan ukránokat és orosz katonákat öljenek meg egy újabb 

igazságtalan háborúban, valószínűleg nem segít Biden elnök helyzetén. Ha van itt 

tanulság, az talán az: a hazugságok ismételt és ismételt ismételgetése nem feltétlenül 

teszi őket igazzá. A "békés Ukrajna" és az "Oroszország által kirobbantott háború" 

mantraként ismételt hazugságok - az amerikai "hírmédia" hitvallása. Talán valahogy elég 

amerikai tanulta meg, hogy a mainstream hírek annyira hazudnak, hogy az embernek az 

https://redfieldandwiltonstrategies.com/joe-biden-administration-approval-ratings-and-hypothetical-voting-intention-23-february-2022/
https://redfieldandwiltonstrategies.com/joe-biden-administration-approval-ratings-and-hypothetical-voting-intention-23-february-2022/
https://redfieldandwiltonstrategies.com/joe-biden-administration-approval-ratings-and-hypothetical-voting-intention-23-february-2022/
https://redfieldandwiltonstrategies.com/joe-biden-administration-approval-ratings-and-hypothetical-voting-intention-8-march-2022/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=joe-biden-administration-approval-ratings-and-hypothetical-voting-intention-8-march-2022
https://news.un.org/en/story/2022/04/1115852
https://news.un.org/en/story/2022/04/1115852
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ellenkezőjét kell feltételeznie annak, amiről beszámolnak, hogy az igazságról bármi 

fogalma legyen. 
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A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy az amerikai polgárok erősen 

bizalmatlanok az amerikai mainstream hírekkel szemben 

88. Ön, elnök úr úgy gondolja, hogy az Ön "stratégiai félretájékoztatása", más 

néven "információs háborúja" (teljes kitalációk, pl. hogy Oroszország vegyi 

fegyvereket készített elő Ukrajna számára, ahogyan arról az NBC híradója 

beszámolt), amelyről ismét nyilvánosan kiderült, hogy hazugság, tovább fogja 

fokozni az amerikai polgárok már így is hatalmas bizalmatlanságát a mainstream 

hírekkel szemben? 

Az amerikai mainstream média (MSM) "hírei" voltak azok, amelyek eladták nekünk a 

vietnami, afgán és iraki háborúkat, amelyekről később kiderült, hogy "hibák" voltak, és 

az amerikai MSM "hírei" voltak azok, amelyek elmondták nekünk: "Ne aggódjatok a 

COVID miatt! Majd kialakul a csordaimmunitás!" Nem kellene tehát borzasztóan 

meglepőnek lennie, hogy az amerikaiak bizalma az MSM "hírekben" joggal nagyon 

alacsony. 

Az USA 46 ország közül az utolsó helyen áll a médiába vetett 

bizalom terén - derül ki a Reuters Institute jelentéséből 

Az Egyesült Államokban a megkérdezettek mindössze 29%-a 

mondta azt, hogy megbízik a hírekben, míg Kanadában 45%, 

Brazíliában pedig 54% - Rick Edmonds 

A szerdán közzétett jelentés szerint az Egyesült Államok a 46 

országban megkérdezett 92 000 hírfogyasztó körében az utolsó 

helyen áll a média iránti bizalom terén - 29%-kal. Ez rosszabb, 

mint Lengyelország, rosszabb, mint a Fülöp-szigetek, rosszabb, 

mint Peru. (Finnország vezet 65%-kal.) 

Az oxfordi Reuters Institute for the Study of Journalism által 

készített éves digitális hírjelentés szerint a bizalom a vizsgált 

országok szinte mindegyikében javult - valószínűleg a COVID-19 

tudósításnak köszönhetően -, de nem az Egyesült Államokban, 

ahol az alacsony értékelés évről évre változatlan maradt. 

https://www.poynter.org/ethics-trust/2021/us-ranks-last-among- 

46-országok-bíznak a médiában-újságíró intézet jelentésében/ 

Americans' Trust in Media Dips to Second Lowest on Record by 

Megan Brenan, October 7, 2021 

• Az USA-ban 36% "nagymértékben" vagy "eléggé" bízik a 

tömegtájékoztatásban. 

• A demokraták 68%-a, a függetlenek 31%-a és a 

republikánusok 11%-a bízik a médiában. 

https://www.nbcnews.com/politics/national-security/us-using-declassified-intel-fight-info-war-russia-even-intel-isnt-rock-rcna23014
https://www.poynter.org/author/redmonds/
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021
https://www.poynter.org/ethics-trust/2021/us-ranks-last-among-46-countries-in-trust-in-media-reuters-institute-report-finds/
https://www.poynter.org/ethics-trust/2021/us-ranks-last-among-46-countries-in-trust-in-media-reuters-institute-report-finds/
https://www.poynter.org/ethics-trust/2021/us-ranks-last-among-46-countries-in-trust-in-media-reuters-institute-report-finds/
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• A demokraták és a függetlenek bizalma 2020 óta öt 

ponttal csökkent, a GOP-é stagnál 

WASHINGTON, D.C. -- Az amerikaiak bizalma a médiában, hogy a 

híreket teljes körűen, pontosan és tisztességesen közli, négy 

százalékkal csökkent. 
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pontokkal 36%-ra csökkent tavaly óta, így az idei érték a Gallup 

trendjének második legalacsonyabb értéke. 

https://news.gallup.com/poll/355526/americans-trust-media- 

dips-second-lowest-rekord.aspx 

A Pew felmérése szerint riasztóan csökken az amerikaiak hírekbe vetett bizalma 

média, különösen a republikánusok körében 

A republikánus válaszadók körében azoknak az aránya, akik 

"némi" vagy "nagymértékben" bíznak az országos hírszervezetek 

által közölt információkban, a 2016-os 70 százalékról 2021-re 35 

százalékra csökkent. Eric Black 

https://www.minnpost.com/eric-black-ink/2021/09/pew-survey- 

azt mutatja, hogy az amerikaiak bizalma a hírmédiában - 

különösen a republikánusoké - riasztóan csökken. 

Lehetséges, hogy valamilyen szinten tudják, vagy legalábbis sejtik, hogy az amerikai 

"hírmédia" nem tisztességes, objektív vagy akár "szabad"? 

A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy az amerikai emberek nem olyan ostoba 

birkák, mint amilyennek az amerikai politikai elemzők gondolják, akik napról napra egyre 

nagyobb és nagyobb hazugságokat adnak el nekünk, és legutóbb több milliárd amerikai 

nehezen megkeresett adódollárt dobtak Ukrajnába, főleg azért, hogy megöletik őket, 

hogy Oroszországot rossz színben tüntessék fel, miközben Oroszország csak magát 

próbálja megvédeni az amerikai kiképzett és finanszírozott neonáciktól és a halálos, 

rendkívül fertőző biológiai kórokozóktól közvetlenül a határaikon, és mellesleg 

megpróbálja megakadályozni több tízezer ártatlan ember lemészárlását a Donbassz 

régióban, szintén közvetlenül a határán, amiről az amerikai vállalatok által irányított 

MSM hírek szerint az amerikaiaknak nem kell tudniuk. "Ez befolyásolhatja a negyedéves 

osztalékunkat!" - jajgatják. 

Nyilvánvalóan képregény stílusú értékesítési pályák alapján nagymértékben felerősített 
változatai ugyanannak a 

a régi hazugságok nem fogynak olyan jól. 

 
Ha valaki beírja a Google-ba, hogy "vegyi fegyvereket használt Oroszország 

Ukrajnában", akkor 65 600 000 link jelenik meg, annak ellenére, hogy nincs egy 

foszlány, egy atomnyi bizonyíték sem, ami alátámasztaná ezeket a rágalmazó vádakat. 

 

Torzítások és téveszmék Amerika vezető politikusaitól 

Nancy Pelosi Hitlerhez hasonlítja Putyin ukrajnai lépéseit - Steven 

Nelson, február 23, 2022 

 

https://news.gallup.com/poll/355526/americans-trust-media-dips-second-lowest-record.aspx
https://news.gallup.com/poll/355526/americans-trust-media-dips-second-lowest-record.aspx
https://news.gallup.com/poll/355526/americans-trust-media-dips-second-lowest-record.aspx
https://www.minnpost.com/author/eric-black/
https://www.minnpost.com/eric-black-ink/2021/09/pew-survey-shows-an-alarming-decline-in-americans-trust-in-news-media-especially-among-republicans/
https://www.minnpost.com/eric-black-ink/2021/09/pew-survey-shows-an-alarming-decline-in-americans-trust-in-news-media-especially-among-republicans/
https://www.minnpost.com/eric-black-ink/2021/09/pew-survey-shows-an-alarming-decline-in-americans-trust-in-news-media-especially-among-republicans/
https://www.minnpost.com/eric-black-ink/2021/09/pew-survey-shows-an-alarming-decline-in-americans-trust-in-news-media-especially-among-republicans/
https://www.minnpost.com/eric-black-ink/2021/09/pew-survey-shows-an-alarming-decline-in-americans-trust-in-news-media-especially-among-republicans/
https://www.minnpost.com/eric-black-ink/2021/09/pew-survey-shows-an-alarming-decline-in-americans-trust-in-news-media-especially-among-republicans/
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Nancy Pelosi házelnök szerdán Vlagyimir Putyin orosz elnököt 
Adolf Hitler náci vezérhez hasonlította, és "nagyon gonosznak" 
nevezte Putyint, amiért csapatokat vezényelt Kelet-Ukrajnába. 

https://nypost.com/2022/02/22/jon-finer-says-ukraine-is-under-invasion-from-russia/
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Pelosi (D-Kalifornia) a Capitoliumban tartott sajtótájékoztatóján 
Putyin hétfőn az orosz "békefenntartó" csapatoknak Ukrajna 
szakadárok által ellenőrzött területeire való küldését a második 
világháború előtti Csehszlovákia náci hatalomátvételéhez 
hasonlította. 

 

"Ez egy nagyon gonosz lépés Vlagyimir Putyin részéről. Ő egy KGB-
s fickó, aki történetesen valószínűleg a világ leggazdagabb 
embere, mert kihasználja a saját népét, amiről nem akarja, hogy 
tudjanak" - mondta. 

 

https://nypost.com/2022/02/23/nancy-pelosi-compares-putins- 
ukraine-moves-to-hitler/ 

 

Hillary, Putyin nem Hitler by Timothy Stanley, March 6, 2014 
Jelentés: Clinton Hitlerhez hasonlítja Putyint 
Ezt hívják Godwin törvényének. Minél tovább tart egy vita, annál 

nagyobb a valószínűsége, hogy valaki Hitlerhez hasonlít valaki 

mást. 

Hillary Clinton pedig pontosan ezt tette: Kedden a volt 

külügyminiszter állítólag azt mondta egy zártkörű adománygyűjtő 

partin, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök tettei Hitleréhez 

hasonlítanak a második világháború előtt. 

Idézet (a Long Beach Press-Telegram szerint): "Hitler 

folyamatosan azt mondta, hogy nem bánnak velük megfelelően. 

Mennem kell, és meg kell védenem a népemet, és ez az, ami 

mindenkit annyira idegessé tett." 

Természetesen az is mindenkit "idegesít", hogy vezető 

államférfiak Putyint Hitlerhez hasonlítják, és ezzel egy újabb 

világháború kísértetét keltik. 

https://edition.cnn.com/2014/03/05/opinion/stanley-hillary- 

clinton-hitler/index.html 

Egy ilyen idézet 2014-ből elgondolkodtathat, hogy vajon Clinton asszony láthatatlan 

keze állhatott-e az ukrajnai események és Biden elnök lázas kísérletei mögött, 

amelyekkel az orosz kormány megdöntésére törekedett. Ő volt Obama elnök legfőbb 

külpolitikai tanácsadója, aki a katasztrofális és halálos, úgynevezett "arab tavasz" "színes 

forradalmakat" szorgalmazta, amelyek csak halált és káoszt hagytak maguk után. Az 

ukrajnai Majdan-felkelések amerikai finanszírozásúak voltak, és a klasszikus színes 

forradalom emblematikus példája. 

Nagyon könnyű a DC és NY magaslatáról a háborús dobokat ütni, hogy a férfiaknak is 

https://nypost.com/2022/02/23/nancy-pelosi-compares-putins-ukraine-moves-to-hitler/
https://nypost.com/2022/02/23/nancy-pelosi-compares-putins-ukraine-moves-to-hitler/
https://nypost.com/2022/02/23/nancy-pelosi-compares-putins-ukraine-moves-to-hitler/
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=godwin%27s%2Blaw
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2014/03/05/report-clinton-compares-putins-ukraine-moves-to-hitler-and-nazi-germany/
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2014/03/05/report-clinton-compares-putins-ukraine-moves-to-hitler-and-nazi-germany/
http://www.presstelegram.com/general-news/20140304/hillary-clinton-compares-vladimir-putins-actions-in-ukraine-to-adolf-hitlers-in-nazi-germany
https://edition.cnn.com/2014/03/05/opinion/stanley-hillary-clinton-hitler/index.html
https://edition.cnn.com/2014/03/05/opinion/stanley-hillary-clinton-hitler/index.html
https://edition.cnn.com/2014/03/05/opinion/stanley-hillary-clinton-hitler/index.html
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jusson, 

nőket és gyerekeket öltek meg távoli országokban, de nem olyan könnyű látni, hogy a saját 
családodat 



424 
 

tagjai lemészárolt egy másik amerikai megrendezett háborúban, majd megpróbál élni és 
aludni 

ezekkel az emlékekkel az ember élete végéig. 

 
Csak a rend kedvéért: az USA finanszírozza és képzi ki a neonácikat, és küldi őket 
Ukrajnába, hogy harcoljanak az oroszok ellen. Putyin elnök egyik legfontosabb célja az 
volt és az is marad, hogy Ukrajnát nácimentesítse. Az USA külügyminisztériuma szervezte 
meg azt a kormányt, amelyet az USA Ukrajnába juttatott, és azt is nácikkal töltötte fel. A 
nácik gyűlölik a kisebbségeket és az oroszokat. Talán ezeknek a kettőnek el kellene 
olvasniuk néhány alternatív hírt33 (alt-news), amelyeket valódi oknyomozó újságírók 
írnak, ahelyett, hogy a cégek tulajdonában lévő és kiképzett ál-újságírók által írt 
gusztustalanul pontatlan álhíreket olvasnának, amelyek csak a kormány propagandáját 
papolják, és a mainstream médiában (MSM) dolgoznak. Mennyire nehéz kimenni 
bármelyik amerikai nagyváros utcáira, és találni olyan szörnyű tragikus történeteket, 
amelyek ugyanolyan rosszak vagy rosszabbak, mint amilyeneket a CNN produkál 
Ukrajnáról? 

 

Lenyűgöző lenne MRI-vizsgálatokat végezni olyan embereken, mint Trump és Biden 
elnök, Nancy Pelosi házelnök, Hillary Clinton volt külügyminiszter és a mainstream hírek 
riporterei, hogy lássuk, milyen mértékben hisznek valóban a hazugságaikban, és milyen 
mértékben hazudnak tudatosan az amerikai közvéleménynek, hogy segítsék családi 
vagyonukat, barátaikat és politikai pártjaikat. 

 

Bíznak-e az amerikaiak az amerikai kormányban? 

89. Ön szerint, elnök úr, az amerikaiak bíznak önben vagy a 

kormányában? A kormány iránti közbizalom történelmi mélyponton 
Jelenleg a demokraták és a demokrata párti függetlenek 36%-a 
mondja, hogy bízik a kormányban, míg a republikánusok és a 
republikánus pártiak 9%-a. 
https://www.pewresearch.org/politics/2021/05/17/public-trust- 
in-government-1958-2021 

 

https://www.pewresearch.org/politics/2021/05/17/public-trust-in-government-1958-2021
https://www.pewresearch.org/politics/2021/05/17/public-trust-in-government-1958-2021
https://www.pewresearch.org/politics/2021/05/17/public-trust-in-government-1958-2021
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33 Az alt-news kiadványok aranylistáját lásd a 3. függelékben. 
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https://www.pewresearch.org/politics/2021/05/17/public-trust-in-government-1958-2021 
 

Bíznak-e a kínaiak a kínai kormányban? 

Kína pulzusát mérve - az Ash Center kutatócsoportja bemutatja a 

hosszú távú közvélemény-kutatás eredményeit 2000. július 9. 

Tony Saich, a Daewoo Nemzetközi Ügyek professzora és az Ash 

Center igazgatója számára a kínai közvélemény alaposabb 

megismerése 15 évbe telt. Azzal a kísérlettel kezdődött, hogy 

tananyagcsomagot dolgozott ki egy kínai helyi önkormányzatokról 

szóló kurzushoz. 

"Úgy gondoltuk, hasznos lenne megtudni, hogy a polgárok 

mennyire elégedettek a különböző kormányzati szintekkel, és 

különösen, hogy mennyire elégedettek a különböző kormányzati 

szolgáltatásokkal" - mondta Saich. 

A munka 2003-ban kezdődött, és egy vezető kínai magánkutató és 

közvélemény-kutató céggel közösen a csapat egy sor kérdőívet 

dolgozott ki a személyes interjúkhoz. A felméréseket nyolc 

hullámban végezték 2003 és 2016 között, és 32 000 egyéni 

válaszadó véleményét rögzítették. 

"Ilyen léptékben, ilyen hosszú időre és ilyen nagy földrajzi 

területre vonatkozóan még semmi hasonló nem történt" - mondta 

Jesse Turiel, a kínai közpolitikai posztdoktori ösztöndíjas és 

társszerző, aki szorosan együttműködött Saich-csal és 

Cunninghammel a projekt elemzésén és az azt követő 

publikációkon. 

A felmérés készítői azt a célt tűzték ki, hogy felmérjék a kínai 

társadalmi-gazdasági és földrajzi rétegekből származó válaszadók 

kormányzatával való általános elégedettségi szintjét. "Mindig 

kihívást jelent a kínai lakosság reprezentatív mintáját megszerezni, 

különösen a belső tartományokból" - mondta Turiel. 

"Felmérésünk nem terjedt ki például a vendégmunkásokra. De 

tekintettel arra, hogy a felmérés során több mint 3000 

válaszadóval készítettünk személyes interjúkat egy célzott 

rétegzett mintában, örülünk annak, hogy az eredmények nemcsak 

a tengerparti elitre vagy a nagyvárosi területekre, hanem a 

szegényebb és kevésbé fejlett belső tartományokra is 

kiterjednek." - mondta. 

https://www.pewresearch.org/politics/2021/05/17/public-trust-in-government-1958-2021


427 
 

A kormányzat és a közvélemény szintjei 
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A felmérést készítő csoport megállapította, hogy az amerikai 

közvéleményhez képest Kínában nagyon magas az elégedettség 

a központi kormánnyal. A felmérés utolsó évében, 2016-ban a 

válaszadók 95,5 százaléka volt "viszonylag elégedett" vagy 

"nagyon elégedett" Pekinggel. Ezekkel az eredményekkel 

ellentétben a Gallup idén januárban arról számolt be, hogy az 

amerikai szövetségi kormánnyal való amerikai állampolgári 

elégedettséget vizsgáló legutóbbi felmérésük szerint a válaszadók 

mindössze 38 százaléka volt elégedett a szövetségi kormánnyal... 

https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/07/long-term- 

survey-reveals-chinese-government- 

satisfaction/?msclkid=78f4fccfb68d11ec807cc9d28d213f18 (Bold 

added by this writer) 

Meglepődnek ezen az amerikaiak, britek, franciák és németek? Nem, ha valaha is éltek 

Oroszországban vagy Kínában. Az egész világ nem olyan, mint az USA, amely örökké 

háborúkat szít és vív, a világ legnagyobb börtönrendszerének otthont ad, és filmekben, 

tévéműsorokban, zenében, játékokban stb. a végtelen háborút és agressziót 

népszerűsíti. A világ nagy része egyszerűen nem annyira médiafüggő, mint az amerikaiak 

és a nyugat-európaiak, ezért békésebb életet élnek, és több reményük van a jövőre 

nézve. 
 

Kormányzati finanszírozású amerikai szórakoztató média - Programozás a 
gyilkolásra 

Erőszak a médiában: by Arline Kaplan October 6, 2012 

" A médiában megjelenő erőszak egyre növekszik, és veszélyes 

méreteket ölt" - mondta Dr. Emanuel Tanay, a Wayne Állami 

Egyetem nyugalmazott klinikai pszichiátriaprofesszora, aki több 

mint 50 éve igazságügyi pszichiáter. 

"Bekapcsolod a tévét, és ott van az erőszak. Elmész egy filmre, és 

az erőszak ott van" - mondta Tanay a Psychiatric Timesnak. "A 

valóság eltorzult. Ha egy kitalált világban élsz, akkor a kitalált világ 

válik a valóságoddá". 

A Nielsen Company szerint egy átlagos amerikai naponta közel 5 

órányi videót néz, amelynek 98%-át hagyományos televízión nézi. 

A tévéműsorok közel kétharmada tartalmaz valamilyen fizikai 

erőszakot. A legtöbb önfeledt videojáték tartalmaz valamilyen 

erőszakos tartalmat, még a gyerekeknek szólóak is. 

Tanay megjegyezte: "Bármi, ami valamit népszerűsít, nevezhetünk 

https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/07/long-term-survey-reveals-chinese-government-satisfaction/?msclkid=78f4fccfb68d11ec807cc9d28d213f18
https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/07/long-term-survey-reveals-chinese-government-satisfaction/?msclkid=78f4fccfb68d11ec807cc9d28d213f18
https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/07/long-term-survey-reveals-chinese-government-satisfaction/?msclkid=78f4fccfb68d11ec807cc9d28d213f18
https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/07/long-term-survey-reveals-chinese-government-satisfaction/?msclkid=78f4fccfb68d11ec807cc9d28d213f18
https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/07/long-term-survey-reveals-chinese-government-satisfaction/?msclkid=78f4fccfb68d11ec807cc9d28d213f18
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propaganda." Amit mi szórakoztatásnak hívunk, az valójában propaganda 
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erőszak. Ha fegyvert gyártanak, nem kell reklámozniuk, mert ezt a 

szórakoztatóiparunk teszi". 

Psychiatric Times, Psychiatric Times Vol 29 No 10, Volume 29, 

Issue 10 

https://www.psychiatrictimes.com/view/violence-media-what- 

hatások-viselkedés 

A megszokott médiaerőszak egyik legfélelmetesebb hatása a nézőkre a következő: 

A megszokott médiaerőszak-expozíció negatívan korrelált a 

bőrvezetési szinttel (SCL) az erőszakos klipek alatt, és pozitívan a 

kellemes arousal, az agresszív szavakra adott válaszidők és az 

agresszió tulajdonságaival, de nem volt összefüggésben a 

szorongásos arousal és az agresszív válaszadással a reakcióidő-

feladat során. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4522002 

Ez azt jelenti, hogy az erőszak látványa kellemes izgalmat okoz - felizgatja az embereket, és 

érzéketlenné teszi őket az erőszakkal szemben, olyan mértékben, hogy az nem okoz 

szorongást. 

"A 15 és 34 év közötti amerikaiak körében a három leggyakoribb 

halálozási ok közül kettő az emberölés és az öngyilkosság, és e 

halálesetek közül sok esetben lőfegyverrel történik. Egy adott 

évben több amerikai gyermek hal meg fegyveres erőszak 

következtében, mint ahányan rák, tüdőgyulladás, influenza, 

asztma, HIV/AIDS és opioidok miatt együttvéve. A Children's 

Defense Fund szerint "az amerikai gyerekek és tizenévesek 15-ször 

nagyobb valószínűséggel halnak meg lövöldözés következtében, 

mint társaik 31 másik magas jövedelmű országban együttvéve". 

Valójában az Egyesült Államokban a lőfegyver okozta halálesetek 

vagy sérülések általános aránya magasabb, mint a legtöbb más 

iparosodott országban. Az Egyesült Államokban 2018-ban 39 740 

lőfegyverrel összefüggő haláleset történt, ami átlagosan körülbelül 

109 ember halálát jelenti naponta gyilkosságok, öngyilkosságok és 

lőfegyverrel elkövetett véletlen halálesetek következtében. 

Továbbá a lőfegyverek okozta nem halálos kimenetelű sérülések 

száma több mint kétszerese a halálesetek számának". 

• https://www.cdc.gov/injury/images/lc- 

diagramok/leading_causes_of_death_by_age_group_2018_1100w850

h.jpg 

• https://www.cdc.gov/violenceprevention/firearms/fastfact.html 

https://www.psychiatrictimes.com/view/violence-media-what-effects-behavior
https://www.psychiatrictimes.com/view/violence-media-what-effects-behavior
https://www.psychiatrictimes.com/view/violence-media-what-effects-behavior
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4522002/
https://www.cdc.gov/injury/images/lc-charts/leading_causes_of_death_by_age_group_2018_1100w850h.jpg
https://www.cdc.gov/injury/images/lc-charts/leading_causes_of_death_by_age_group_2018_1100w850h.jpg
https://www.cdc.gov/injury/images/lc-charts/leading_causes_of_death_by_age_group_2018_1100w850h.jpg
https://www.cdc.gov/injury/images/lc-charts/leading_causes_of_death_by_age_group_2018_1100w850h.jpg
https://www.cdc.gov/violenceprevention/firearms/fastfact.html
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• https://www.childrensdefense.org/wp- 

content/uploads/2019/09/Protect-Children-Not-Guns-2019.pdf 

• https://www.childrensdefense.org/policy/resources/soac-2020- 

áttekintés/ 

https://www.childrensdefense.org/wp-content/uploads/2019/09/Protect-Children-Not-Guns-2019.pdf
https://www.childrensdefense.org/wp-content/uploads/2019/09/Protect-Children-Not-Guns-2019.pdf
https://www.childrensdefense.org/wp-content/uploads/2019/09/Protect-Children-Not-Guns-2019.pdf
https://www.childrensdefense.org/policy/resources/soac-2020-overview/
https://www.childrensdefense.org/policy/resources/soac-2020-overview/
https://www.childrensdefense.org/policy/resources/soac-2020-overview/
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• https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/02/03/what-the-data- 

mondja-az-lőfegyveres-halálokról-a-u-s-ban 

• Fowler KA, Dahlberg LL, Haileyesus T, et al. Lőfegyver okozta sérülések az 

Egyesült Államokban. Prev Med. 2015;79:5-14. 

https://www.aafp.org/about/policies/all/violence-media-entertainment.html 

Az amerikai kormány finanszírozása az amerikaiakat gyilkolásra programozza, és ezt 

élvezik is. 

Mindenki tudja, hogy a háború első számú áldozata az igazság - de 

egy olyan modern világban, ahol Amerika háborúi nem ismernek 

határokat, a propagandaműveletek még Hollywood szívét is elérik. 

A Theaters of Command hatalmas archívumokra és megdöbbentő 

új dokumentumokra támaszkodva meséli el, hogy a Pentagon és 

néha a CIA hogyan mondta ki a végső szót filmek, videojátékok és 

tévéműsorok ezrei felett, gyakran erősen átírva azokat. A 

kormányzat szándékosan hozta létre az "amerikai birodalom 

filmes univerzumát", ahogy Roger Stahl nyomozó nevezi, az egyik 

legnagyobb csalás, amelyet a tudatlan közönség ellen követtek el. 

Ezek az intézkedések szisztematikusan eltüntették a képernyőről a 

katonai történelem egy évszázadának gusztustalan történelmét, 

beleértve a háborús bűnöket, az illegális fegyvereladásokat, a 

rasszizmust és a szexuális erőszakot, a kínzásokat, a puccsokat, a 

merényleteket és a tömegpusztító fegyvereket. Ez a kormányzati 

művelet egy egész kultúra átfésülését jelenti, amelyet a több 

évtizedes titkolózás után itt tárnak fel először. / Ha láttad a Top 

Gun-t vagy a Transformers-t, talán elgondolkodtál: Vajon a 

képernyőn látható katonai gépezetek mindegyike kötöttségekkel 

jár? A hadsereg valóban beleszólhat a forgatókönyvbe? A belső 

kormányzati dokumentumok hatalmas új tárházának 

nyilvánosságra kerülésével a válaszok éles megvilágításba 

kerültek: az amerikai hadsereg több ezer film és televíziós 

program felett gyakorolt szerkesztői ellenőrzést. A Theaters of 

Command megdöbbentő és felkavaró részletességgel követi 

nyomon a Pentagon és a CIA befolyását a Lone Survivortól Az 

utolsó hajóig, a Marveltől az MTV-ig, James Bondtól Jack Ryanig. 

Az egyesek által "az amerikai birodalom filmes univerzumának" 

nevezett szándékos létrehozása korunk egyik legnagyobb, 

alulreprezentált PR puccsa. Ahogy ezek a tevékenységek újból a 

nyilvánosság látókörébe kerülnek, új kérdések merülnek fel: 

hogyan sikerült ilyen sokáig a radar alatt maradniuk? És hogyan 

tovább? 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/02/03/what-the-data-says-about-gun-deaths-in-the-u-s
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/02/03/what-the-data-says-about-gun-deaths-in-the-u-s
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/02/03/what-the-data-says-about-gun-deaths-in-the-u-s
https://www.aafp.org/about/policies/all/violence-media-entertainment.html
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https://www.spyculture.com/theaters-of-command-trailer 

Lásd: A parancsnokság színterei: 

https://www.youtube.com/watch?v=LcsqtQJyrZA 

https://www.spyculture.com/theaters-of-command-trailer
https://www.youtube.com/watch?v=LcsqtQJyrZA
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Úgy tűnik, hogy az USA és az Egyesült Királyság eltökélt szándéka, hogy felfegyverezzék 

Ukrajnát, és addig támogassák a háborút, amíg az utolsó ukrán is meg nem hal, és 

Ukrajna infrastruktúrája és kultúrája ki nem pusztul. 
 

Hamis zászlós műveletek 

Azok számára, akik nem ismerik ezt a terminológiát, a hamis zászlós művelet az, amikor 

egy konfliktusban az egyik fél valami szörnyűséget tesz, például sok saját emberét öli 

meg, általában civileket, majd a konfliktusban a szemben álló felet hibáztatja. Míg a 

hamis zászlós műveleteket általában nehéz bizonyítani, egyes esetekben elegendő 

közvetett bizonyíték gyűlik össze ahhoz, hogy elég egyértelművé váljon, ki volt a 

bűncselekmény valódi elkövetője. Az Ukrajnából származó bizonyítékok pedig 

határozottan arra utalnak, hogy a kijevi neonácik eddig legalább két hamis zászlós 

műveletet hajtottak végre, hogy az USA-t és/vagy Európát arra ösztönözzék, hogy 

repüléstilalmi zónát vezessenek be Ukrajna felett, és ezzel a konfliktust egy sokkal 

nagyobb nemzetközi háborúvá fokozzák. Az alábbi írás 2022. március 23-án jelent meg a 

kanadai Global Research online újságban. 
 

A) A mariupoli színház bombázása 

Bűnösök, amíg ártatlanságuk be nem bizonyosodik, az oroszok most egy csónakban 

vannak az afroamerikaiakkal és a spanyolajkú amerikaiakkal. Szerencsére a folyamatban 

lévő tragédia valódi agresszorainak természetfeletti magabiztossága miatt azok, akik 

Adolf Hitlert magasztalják, nem is érzik szükségét annak, hogy igazán meggyőző vádakat 

állítsanak fel, hanem elegendő nyomot hagynak hátra ahhoz, hogy bebizonyítsák, hogy 

ők maguk követik el ezeket az atrocitásokat, emberiség elleni bűncselekményeket és 

háborús bűnöket. 

A mariupoli színház felrobbantását az ukrán Azov szélsőségesek 

rendezték meg, hogy kiváltsák a NATO beavatkozását? 

Max Blumenthal, 2022. március 18. 

Mariupol evakuált lakosainak tanúvallomásai és a hamis zászlós 

támadásra vonatkozó figyelmeztetések aláássák az ukrán kormány 

állításait a civileknek menedéket nyújtó helyi színház orosz 

bombázásáról. 

A nyugati média arról számolt be, hogy az orosz hadsereg 

szándékosan támadta meg az ukrajnai Mariupolban található 

Donyecki Akadémiai Regionális Dráma Színházát, azt állítva, hogy az 

tele van civilekkel, és "gyerekek" feliratú táblákkal van megjelölve a 

színház területén. 

A feltételezett bombázás éppen akkor történt, amikor Volodimir 

Zelenszkij ukrán elnök az amerikai kongresszushoz fordult 

https://sputniknews.com/20220405/a-look-at-the-united-states-most-terrible-war-crimes-since-world-war-2-1094509673.html
https://sputniknews.com/20220405/a-look-at-the-united-states-most-terrible-war-crimes-since-world-war-2-1094509673.html
https://sputniknews.com/20220405/a-look-at-the-united-states-most-terrible-war-crimes-since-world-war-2-1094509673.html
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repüléstilalmi zóna bevezetése érdekében, ami felerősítette az 

Oroszországgal való közvetlen katonai konfrontációt követelő 

kórust, és nyilvánvalóan arra ösztönözte Joseph Biden elnököt, 

hogy Vlagyimir Putyint, az orosz elnököt "háborús bűnösnek" 

bélyegezze. 

Közelebbről megvizsgálva kiderül, hogy a helyi lakosok 

Mariupolban már három nappal a március 16-i incidens előtt 

figyelmeztettek, hogy a színházban 
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egy hamis zászlós támadás helyszíne, amelyet a nyíltan neonáci 

Azov zászlóalj indított, amely az épületet és a körülötte lévő 

területet ellenőrizte. 

A városból a humanitárius folyosókon keresztül menekülő civilek 

azt vallották, hogy az Azov emberi pajzsként tartotta őket fogva a 

területen, és hogy az Azov harcosai visszavonulás közben 

felrobbantották a színházterem egyes részeit. Annak ellenére, hogy 

állítások szerint egy hatalmas orosz légicsapás következtében az 

épület hamuvá vált, úgy tűnik, hogy minden civil életben maradt. 

A színház elleni támadásról készült videó a cikk megjelenésekor 

még nem áll rendelkezésre, csak a sérült épületről készült 

fényképek láthatók. Az orosz védelmi minisztérium tagadta, hogy 

légicsapást hajtottak volna végre a színház ellen, azt állítva, hogy a 

helyszínnek nincs katonai értéke, és hogy március 16-án nem 

repültek bevetéseket a területre. 

Miközben az ukrajnai orosz katonai művelet humanitárius válságot 

idézett elő Mariupolban, egyértelmű, hogy Oroszország semmit 

sem nyert a színház célba vételével, és gyakorlatilag garantált 

magának egy újabb PR-csapást azzal, hogy egy civilekkel - köztük 

orosz nemzetiségűekkel - teli épületet vett célba. 

Azov viszont egy drámai és borzalmas támadásból profitálhatott, 

amelyet Oroszországnak tulajdonítottak. Mariupol körül teljes 

visszavonulásban, és azzal a lehetőséggel szembesülve, hogy az 

orosz hadsereg brutális bánásmódot alkalmazhat a "de-

nazifikációra" elszánt orosz katonasággal szemben, úgy tűnt, hogy 

harcosainak egyetlen reménye a közvetlen NATO-beavatkozás 

kiváltása. 

Ugyanez a kétségbeesés érzése jellemezte Zelensky gondosan 

megírt beszédét a kongresszus előtt, amelyben Martin Luther 

King Jr. "Van egy álmom" beszédét idézte, és a civil lakosság 

szenvedését bemutató, nagy volumenű videót játszott le, hogy a 

repüléstilalmi zóna mellett érveljen. 

Azzal, hogy a nyugati közvéleményt felháborítja az orosz háborús 

bűnök miatt, az ukrán kormány célja egyértelműen az, hogy 

elegendő nyomást gyakoroljon ahhoz, hogy a Biden-kormányzat 

vonakodjon közvetlenül szembeszállni az orosz hadsereggel. 

De Kijev eddigi legérzelmesebb állítását - miszerint Oroszország 

szándékosan bombázott ártatlan gyerekeket, akik egy színházban 

bujkáltak - Mariupol lakosainak tanúvallomásai és egy széles 
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körben megtekintett Telegram-üzenet, amely kifejezetten 

előrevetíti az épület elleni hamis zászlós támadást, aláásta. 

Az Azov-zászlóalj harcosai egyre kétségbeesettebbek Mariupolban, 

nyugati katonai beavatkozásért esedeznek 
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Mariupol stratégiai fontosságú délkeleti kikötővárost 2014 óta az 

Azov-zászlóalj tartja fogva. Elfoglalása óta politikai és katonai 

bázisként szolgál az ultranacionalista félkatonai alakulat számára, 

amely támadásokat indított az oroszbarát szeparatisták ellen a 

szakadár Donyecki Köztársaságban. 

A 2013-14-es Euromajdan puccs idején a tüntetőket az utcán 

erősítő szélsőjobboldali aktivisták soraiból összegyűjtött Azov 

zászlóaljat az ország belügyminisztériuma hivatalosan is az Ukrán 

Nemzeti Gárdába integrálta. A nyíltan fasiszta szervező Andrij 

Biletszkij alapította, aki megfogadta, hogy "a világ fehér fajait egy 

végső keresztes hadjáratba vezeti ... a szemiták vezette 

Untermenschen ellen". 

A náci ihletésű Wolfsangel szimbólummal az egyenruhájukon és 

zászlóikon az Azov harcosai nem csinálnak titkot ideológiai 

céljaikból. Annak ellenére, hogy az FBI, az amerikai kongresszus és 

saját harcosai neonáci egységként azonosították őket, és számos 

aljas emberi jogi jogsértésben vettek részt, az Azov nyíltan 

együttműködik az amerikai és kanadai katonai kiképzőkkel. 

Miután Putyin azzal vádolta az Azovot, hogy a donbászi oroszok 

kiirtására törekszik, Mariupolban lévő bázisát Ukrajna 

"nácimentesítésére" irányuló kampányának frontvonalaként jelölte 

meg. Oroszország február 24-i ukrajnai inváziója óta a város 

kegyetlen városi harcok színhelyévé vált, ahol az orosz különleges 

erők és a Donyecki Népköztársaság népi milícia erői blokkról 

blokkra harcoltak az irányításért, miközben a tüzérség az Azov 

állásaira zúdult. 

Március 7-én egy Denisz Prokopenko nevű azovi zászlóalj 

parancsnoka Mariupolból jelent meg a kamerák előtt egy sürgős 

üzenettel. Az Azov hivatalos YouTube-csatornáján közzétett és 

angolul, az időnként elhangzó tüzérségi lövések hangja felett 

elhangzó üzenetben Prokopenko kijelentette, hogy az orosz 

hadsereg "népirtást" hajt végre Mariupol lakossága ellen, amely 

történetesen 40 százalékban orosz nemzetiségű. 

Prokopenko ezután azt követelte, hogy a nyugati nemzetek 

"hozzanak létre repüléstilalmi övezetet Ukrajna felett, amelyet 

modern fegyverekkel támogatnak". Prokopenko kéréséből 

világosan kiderült, hogy az Azov helyzete napról napra súlyosabbá 

vált. 

Miközben az orosz hadsereg 2022 márciusának második hetében 
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az azovi állásokat gyorsan lebontotta, az azovista katonák 

nyilvánvalóan irányítottak 
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idős civileket, valamint nőket és gyerekeket a Mariupolban 

található Donyecki Akadémiai Regionális Drámai Színház 

ruhatárába. 

Egy március 11-én a gyengén megvilágított épületben forgatott 

videón egy helyi férfi azt állította, hogy ezer civil rekedt bent, és 

humanitárius folyosót követelt, hogy lehetővé tegye számukra a 

menekülést. A videón azonban csak a civilek egy kis csoportja volt 

látható. 

"Könyörgöm, hagyják abba ezt az egészet, adjanak nekünk folyosót, 

hogy kihozzuk az embereket, a nőket, a gyerekeket, a 

sebesülteket..." - jelentette ki a videóban egy szemüveges narrátor 

(alább látható). 

Amióta Oroszország megkezdte az inváziót, az Azov zászlóalj 

katonáit filmre vették, amint megakadályozzák a civileket Mariupol 

elhagyásában - még az embereket is kiszállították autóikból, és 

brutálisan bántalmazták őket, amikor megpróbáltak áttörni a 

félkatonai ellenőrzőpontokon. Ha hihetünk számos mariupoli lakos 

vallomásának, az Azov sokukat emberi pajzsként használta fel. 

Március 12-én Dmitrij Szteszen, a Komszomolszkaja Pravda című 

orosz lap Mariupolból tudósító tudósítójának Telegram-csatornáján 

egy hátborzongató üzenet jelent meg. 

Steshen szerint a helyi lakosok elmondták neki, hogy a török 

építésű mariupoli Kanuni Sultan Szulejmán mecset állítólagos orosz 

bombázása hamis zászlós támadás volt, amelynek célja 

"Törökország belerángatása a háborúba", és figyelmeztették, hogy 

a mariupoli drámai színház elleni hamis zászlós támadás küszöbön 

áll. 

A Telegram-üzenet a következőképpen szólt: 

 
"Nézze meg, mit küldtek nekünk olvasóink Mariupolból. Ha az 
információ ellenőrizhető, akkor azt ki kell emelni [a média 
számára]: 

 

'Zelenszkij két [hamis zászlós] provokációt készít elő 
Mariupolban!!! Az egyik [hamis zászlós] provokáció a török 
állampolgárok ellen irányul, akik az Akhmetov által épített 
mecsetben rejtőztek el, és ez a provokáció már megkezdődött 
azzal, hogy az ukrán tüzérség tüzérsége a mecset területét lövi, a 
Nyizsnyija [Alsó]Kirvoka [Zinsteva] Balka-i állásaikból. Zelenszkij 
nem tudta belerángatni az EU-t, az USA-t és az Egyesült 

https://sputniknews.com/20220414/witness-from-mariupol-azov-neo-nazis-took-civilians-hostage--used-them-as-human-shields---video-1094751884.html
https://www.kp.ru/daily/27377/4559343/
https://t.me/DmitriySteshin/4246
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Királyságot az Orosz Föderáció elleni háborúba. Most Zelenszkij 
Törökországot próbálja belerángatni a háborúba, reményeit a 
hívek robbanékony érzelmi jellegére és a szentélyeik iránt érzett 
szeretetére alapozva. 
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A második [hamis zászlós] provokáció, amelyet Zelenszkij a 
nyugati média számára felhasználásra készít elő, a [mariupoli] 
szülészeti kórházzal kapcsolatos sikertelen provokáció után az 
ukrán katonák a Drámai Színház vezetőségével együtt a 
mariupoli nőket, gyerekeket és időseket gyűjtötték össze a 
Drámai Színház épületében, hogy aztán - jó alkalom adva - 
felrobbantsák az épületet, és aztán világszerte azt kiabálják, hogy 
ezt az Orosz Föderáció légiereje tette, és hogy Ukrajna felett 
azonnal "repüléstilalmi övezetet" kell bevezetni". 

 

Sztesin üzenetét, amelyben a mariupoli lakosok 
figyelmeztetéseiről számolt be, több mint 480 000 Telegram-
felhasználó látta. Alább olvasható, és itt is megtekinthető. 

 

Március 12-én nyugati kiadványok, mint például az Associated 
Press, megismételték az ukrán kormány állításait, miszerint a 
Mariupolban lévő török mecsetet Oroszország lőtte 80 civillel, 
köztük gyerekekkel a belsejében. 

 

A török állami média azonban felfedte, hogy az ukrán kormány 
félrevezette a nyugati újságírókat. A Kanuni Szultán Szulejmán 
mecset nem csak teljesen ép volt, de orosz tűz sem érte. 

 

"A mecsetünk sértetlen maradt" - mondta Ismail Hacioglu, a mecset vezetője. 
mecset egyesülete, március 12-én a török Andalou ügynökségnek nyilatkozva. 

 

Még mindig tele civilekkel, a mariupoli színház volt a következő. 
valakinek a célpontlistáján. 

https://t.me/DmitriySteshin/4246
https://www.npr.org/2022/03/12/1086271579/russians-shelled-a-mosque-where-80-people-were-sheltering-in-mariupol-ukraine-sa
https://www.npr.org/2022/03/12/1086271579/russians-shelled-a-mosque-where-80-people-were-sheltering-in-mariupol-ukraine-sa
https://www.aa.com.tr/en/europe/turkish-mosque-in-ukraine-s-mariupol-city-remains-intact-/2533218
https://www.aa.com.tr/en/europe/turkish-mosque-in-ukraine-s-mariupol-city-remains-intact-/2533218
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Miközben Zelensky katonai beavatkozásért könyörög a 

kongresszusnak, a színházi támadás híre 

Kevesebb mint 48 órával a mariupoli mecset elleni orosz 

támadásról szóló, megcáfolt állítások bemutatása után végre 

megnyíltak a humanitárius folyosók a város körül. A civilek 

ezreinek menekülése az orosz katonai állások felé tovább 

gyengítette az Azov-zászlóaljat, amely Mariupol lakóit 

biztosítékként használta fel a repüléstilalmi zóna kikényszerítésére 

irányuló törekvésében. 

Március 16-án, amikor hadserege összeomlott az orosz támadás 

alatt, az ukrán elnök és a híres komikus-színész Zelenszkij videón 

jelent meg egy gondosan megírt és kidolgozott előadáson a 

kongresszus megdöbbent amerikai tagjai előtt. 

"Van egy álmom. Ezek a szavak ma mindannyiótok számára 

ismertek. Mondhatom, hogy szükségem van rá. Meg kell védenem 

az égboltunkat" - hirdette Zelensky. Az ukrán elnök ezzel Amerika 

legtekintélyesebb háborúellenes aktivistájának, Martin Luther King 

Jr. leghíresebb szavait idézte, hogy repüléstilalmi zóna 

létrehozására szólítson fel, amely közvetlen konfrontációba hozná 

az Egyesült Államok és Oroszország nukleáris fegyverekkel 

felszerelt hadseregét... 

Néhány órával Zelenszkij beszéde után közvetlenül az Azov 

zászlóalj sajtóosztályáról érkezett a hír, hogy Oroszország 

https://www.nytimes.com/2022/03/16/us/politics/transcript-zelensky-speech.html
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bombázta a mariupoli színházat. 
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Mivel az Azov sajtóosztálya monopóliummal rendelkezett a 

feltételezett támadás helyszínéről származó információk felett, és 

más hírügynökségek nem voltak jelen, az Azov sajtóosztálya a világ 

minden tájára eljuttatta a médiának a lerombolt épületről készült 

fotókat. 

Az alábbi kép jobb alsó sarkában jól látható az Azov zászlóalj 

vízjelzése. Az Azov fotóját nemzetközi csatornák, köztük a Sky 

News is újra közzétette, de a félkatonai szervezet márkajelzését 

kivágták. Amikor a South China Morning Post lehozta a képet, 

eltávolította a vízjelet, és az "Azov Battalion via AP" címet tüntette 

fel. 
 

 

Az első angol nyelvű médiaszemélyiségek között, akik az ukrán kormány narratíváját 

közvetítették az incidensről a tömegközönségnek, Illia Ponomarenko, egy Kijevben élő, 

Amerikában képzett riporter volt, akinek az orosz invázió kezdete óta több mint 

egymillió Twitter-követője van. 

https://web.telegram.org/z/#-1128083841
https://web.telegram.org/z/#-1128083841
https://news.sky.com/story/ukraine-war-people-are-coming-out-alive-survivors-reported-after-airstrike-on-mariupol-theatre-sheltering-up-to-a-thousand-civilians-12568145
https://news.sky.com/story/ukraine-war-people-are-coming-out-alive-survivors-reported-after-airstrike-on-mariupol-theatre-sheltering-up-to-a-thousand-civilians-12568145
https://news.sky.com/story/ukraine-war-people-are-coming-out-alive-survivors-reported-after-airstrike-on-mariupol-theatre-sheltering-up-to-a-thousand-civilians-12568145
https://www.scmp.com/news/world/russia-central-asia/article/3170898/ukraine-rescuers-search-survivors-mariupol-theatre
https://www.scmp.com/news/world/russia-central-asia/article/3170898/ukraine-rescuers-search-survivors-mariupol-theatre
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A híres mariupoli drámai színház. 

Ma, 2022. március 16-án, egy orosz légibombával 

nácimentesítik. 

Baszd meg Oroszországot. Ezért meg fogsz fizetni. 

pic.twitter.com/ZQuGW6hL55 

 

- Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) március 16, 

2022 

 

Látod ezt a piros tetőt? 

Ez egy drámai színház Mariupolban, mi "a 

Dram"-nak hívtuk. 

Látod azokat a kis betűket a négyzeten? Az áll rajtuk: "KIDS" 

oroszul. 

Ez egy üzenet volt az orosz bombázók 

személyzetének. De tudjátok mit - az épületet így 

is, úgy is porig bombázták. 

Mert ők állatok. 

pic.twitter.com/xYOkC7CPm5 

 

- Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) március 16, 

2022 

 

Ponomarenko történetesen a Kijevi Independentnek dolgozott, 
amely az egyik leghatásosabb amerikai információs fegyverként 
működött Ukrajnában. A lapot a National Endowment for 
Democracy (Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért), az amerikai 
hírszerzés egyik kivágása, valamint az EU által finanszírozott 
unokatestvére, az Európai Alapítvány a Demokráciáért (European 
Endowment for Democracy) "vészhelyzeti támogatásával" hozták 
létre. 

 

Ponomarenko a maga részéről az Azov zászlóaljat "fegyveres 
testvéreiként" emlegette, és azzal dicsekedett, hogy "ellenséges 
vonalak" közelében "hűsöl" a harcosokkal. 

 

A Mariupolból érkező hírek által kiváltott érzelmi örvényben 
Joseph Biden amerikai elnök "háborús bűnösnek", "gyilkos 
diktátornak" és "tiszta gengszternek" nevezte orosz kollégáját, 
Vlagyimir Putyint. 

 

Ezután a Human Rights Watch egy sietve összeállított 
sajtóközleményt adott ki "Mariupoli színház, amelyet orosz 
támadás ért, több száz embernek nyújtott menedéket" címmel. A 
milliárdosok által támogatott civil szervezet elismerte, hogy a 
támadás után nem készített interjút egyetlen mariupoli lakossal 

https://t.co/ZQuGW6hL55
https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1504130698466185216?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1504130698466185216?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1504130698466185216?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/xYOkC7CPm5
https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1504228562265690116?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1504228562265690116?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1504228562265690116?ref_src=twsrc%5Etfw
https://humanevents.com/2022/03/15/the-fog-of-information-war-in-ukraine/
https://twitter.com/mtracey/status/1500627334319255555?s=20&t=RrjVJ-Qsy93iACWBGgyi_A
https://twitter.com/mtracey/status/1500627334319255555?s=20&t=RrjVJ-Qsy93iACWBGgyi_A
https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1139483102286422016
https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1139483102286422016
https://thegrayzone.com/tag/human-rights-watch/
https://www.hrw.org/news/2022/03/16/ukraine-mariupol-theater-hit-russian-attack-sheltered-hundreds
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sem, és nem szolgáltatott bizonyítékot az orosz felelősség 
bizonyítására. Valójában a HRW 
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A Donyeck ukrán kormányzója volt az a magányos forrás, aki 
Oroszországot tette felelőssé. 

 

Vajon az orosz hadsereg annyira vérszomjas - és politikailag 
önpusztító - volt, hogy szándékosan egy olyan épületet vett 
célba, amelyről tudták, hogy tele van gyerekekkel? Vagy valóra 
vált a mariupoli lakosok négy nappal korábbi hamis zászlós 
előrejelzése? 

 

Gyanús jelek, lyukak az ukrán kormány narratívájában 
megjelenik 

 

Bár az Azov kifinomult sajtóegységgel büszkélkedhet, amely 

filmezi a terepen végrehajtott hőstetteit, és a katonák a 

legbanálisabb videókat is közzéteszik magukról a közösségi 

médiában, a színházi robbantásról készült felvételeket sehol sem 

lehetett megtalálni. 

Az Azov által az ukrajnai és külföldi médiának eljuttatott 

fényképek mindig a lebombázott színházat ábrázolják, élő vagy 

halott emberek nélkül. 

Egy nappal a robbantás előtt, március 15-én egy csapat 

katonakorú férfi fényképezkedett a mariupoli színház előtt. A 

képen sehol nem látszott nő. A férfiak láthatóak, amint 

raklapokat helyeznek az épület oldalához, nagyméretű tárgyakat 

szállítanak át a színház területén, és kivágnak egy fenyőfát. 

A Human Rights Watch színházi incidensről szóló jelentése szerint, 

amely nem tartalmazta a támadás után gyűjtött helyi 

tanúvallomásokat, a férfiak "nyílt tűzön főztek ételt, és vödrökben 

gyűjtötték a vizet". 

Amint az alább látható, raklapokat és más tárgyakat halmoztak 

fel az épületnek ugyanazon a területén, amelyet másnap 

robbanótöltet ért. 

https://t.me/voenkorKotenok/33014?single
https://t.me/voenkorKotenok/33014?single
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Bár úgy tűnt, hogy a színház súlyosan megrongálódott - "porig 
bombázták az épületet" - állította Ponomarenko -, kiderült, 
hogy a robbanás egyetlen embert sem ölt meg. 

 

"Ez egy csoda" - csiripelte a Kijevi Függetlenség riportere. 
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Csoda történt - a mariupoli Dráma Színház 
egyik pincéjében bujkáló civilek túlélték a 
légicsapást. 

 

Most evakuálják őket a romok alól. 
 

- Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 
17, 2022 

 

Március 17-én az ABC News egy 7 perces, híreket és agitpropot 
vegyítő műsorában azt állította, hogy minden civilt kimentettek a 
színházból, de "több százan még mindig eltűntek". A szerény 
méretű színházról az ukrán Wikipédia oldalán szereplő adatok 
szerint a maximális befogadóképessége 680 fő volt, ami felveti a 
kérdést, hogy "százak" hogyan fértek volna el az alagsorban... 

 

Az ukrán média eközben zavartan nyilatkozott az incidensről. A 
0629-es csatorna azzal próbálta megmagyarázni a színházban 
állítólag tartózkodó ezer civil rejtélyes eltűnését, hogy a 
feltételezett támadás előtt egy nappal evakuálták őket Zaporozsje 
városába. "Megvárjuk a hivatalosan ellenőrzött információkat, és 
nem vonunk le elhamarkodott következtetéseket" - jelentette ki a 
lap. 

 

Ahogy a mariupoli lakosok az orosz hadsereg humanitárius 
folyosóin keresztül kiözönlöttek a városból, tanúvallomások 
kezdtek napvilágot látni a menekülő civilek elleni kíméletlen azovi 
támadásokról - és a helyi színház nagyfokú megtévesztéséről. 

 

"Amikor [az azovi katonák] távoztak, elpusztították a 

dráma színház" 
 

Március 17-én egy fiatal nő az ANNA, az Abháziai Hálózati 
Hírügynökségnek szemet gyönyörködtető beszámolót adott a 
Mariupolon belüli helyzetről. 

 

"Az Azov harcosai egyszerűen elbújtak mögöttünk" - 
mondta egy riporternek. "Mi voltunk az emberi pajzsuk, 
ennyi. Mindent összetörtek, mindenhol körülöttünk, nem 
hagyták, hogy... 
kint. Tizenöt napot töltöttünk egy pincében, gyerekekkel... Nem 
adtak nekünk vizet, semmit". 

https://twitter.com/ABCWorldNews/status/1504633686343356416
https://uk-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
https://www-0629-com-ua.translate.goog/news/3353420/24-j-den-vijni-so-vidbuvaetsa-v-kraini-onlajn
https://twitter.com/HuluuSmith/status/1504502781394432002?s=20&t=loXlq0yXOdesP1j0hl-VSw
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Leírva, hogy az Azov zászlóalj hogyan helyezte el tankjait a helyi 
bunkerek előtt, a nő egy árulkodó részletet mondott: "Amikor 
elmentek" - mondta az Azov zászlóaljra utalva - "lerombolták a 
színháztermet. Srapneles embereket hoztak hozzánk". 

 

Több ember #Mariupolból azt mondta, hogy az Azov nácik 

civileket tartottak emberi pajzsként a helyi színházban. 

Amikor az orosz előrenyomulás visszavonulásra 

kényszerítette őket, felrobbantották a színházat, hogy az 

orosz erőket bemártják. Ezt a tervet 3 nappal korábban tette 

közzé egy azovi dezertőr. pic.twitter.com/Xh3C9vWNbC 

 

- Jake Morphonios Blackstone Intelligence 

(@morphonios) március 17, 2022 

 

Számos evakuált megismételte a nő vallomását arról, hogy az 
Azov túszként tartotta fogva a mariupoli civileket, és azt mondta, 
hogy lövésekkel lőtték őket, amikor a humanitárius folyosókon 
keresztül menekültek. 

 

"Mindent felgyújtottak" - emlékezett vissza egy idős asszony az 
orosz médiának. "Lebombázták az egész lakásomat." .... Betörtek, 
és ott ülnek, Molotov-koktélokat készítenek. Be akartam menni, 
hogy elvigyem a dolgaimat, de azt mondták: 'Nem, nincs dolga...'. 
itt." 

 

Kérdezte egy riporter, aki megtámadta őt és behatolt az otthonába, a 
A nő azt válaszolta: "Hát persze, az ukránok." 

 
#MARIUPOL-#2-Interjúk az #Ukrajnából 

#oroszország által ellenőrzött övezetekbe evakuált 

#ukrán menekültekkel. [Transcript in 2nd tweet] 

1/2#UkrajnaOroszország #OroszországUkrajna 

#UkrajnaOroszországHáború 

#OroszországUkrajnaHáború 

#OroszországUkrajnaHáború 

#MariupolDrámaSzínház #UkrajnaKrízis 

#UkrajnaHáború #UkrajnaUnderAttack 

#UkrajnaOroszország pic.twitter.com/9JE3c0wrCX 

 

- Gleb Bazov (@gbazov) március 17, 2022 

 

Az ANNA riportere által elfogott férfi Mariupolból való 
menekülése után könnyeivel küszködve mutatott vissza az ukrán 
hadsereg állásaira. "Azov, azok a kurvák... az emberek 
megpróbáltak evakuálni... Azov... kivégezték az embereket... a 

https://twitter.com/hashtag/Mariupol?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Xh3C9vWNbC
https://twitter.com/morphonios/status/1504434598486413313?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/MARIUPOL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/RussiaUkraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/RussiaUkraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/UkraineRussiaWar?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/UkraineRussiaWar?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/RussianUkrainianWar?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/RussianUkrainianWar?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/MariupolDramaTheatre?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/UkraineCrisis?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/UkraineCrisis?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/UkraineWar?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/UkraineUnderAttack?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/UkraineUnderAttack?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/UkraineRussie?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/9JE3c0wrCX
https://twitter.com/gbazov/status/1504510970076581894?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/gbazov/status/1504515935692021761?s=20&t=loXlq0yXOdesP1j0hl-VSw
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szörnyetegek, söpredék... szétlőtték őket, egész buszokat". 
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"Az ukrán hadsereg lőtt ránk, lövöldözött az emberekre" - mondta egy 
másik férfi, aki Mariupolból menekült el. "Pont a házunk felé." 

 

"Ukrajna nem engedte, hogy elhagyjuk a várost, blokkoltak 
minket" - nyilatkozta egy másik evakuált. "Megérkezett az ukrán 
hadsereg, és azt mondta, semmilyen körülmények között nem 
hagyhatják el a várost, ha az Orosz Föderáció humanitárius 
folyosót nyit önöknek. Továbbra is emberi pajzsként akarjuk 
használni önöket". 

 

"Gyűlöljük Ukrajnát! Köszönjük szépen az orosz 
hadseregnek" Mariupolból menekültek mesélik, hogy az 
ukrán hadsereg megtagadta a humanitárius "folyosók" 
megnyitását a városból, és lövöldözött a civilekre." 
pic.twitter.com/cYmpUBmKoX 

 

- Drebonacci (@andre_mihaescu) március 17, 2022 
 

[A cikk folytatódik...] 

 

https://thegrayzone.com/2022/03/18/bombing-mariupol-theater- 

ukrán-azov-nato-intervenció/ 

 

Miért nem kiabál például az NAACP, hogy Zelenszkij cinikusan felhasználja Martin 
Luther King Jr. álombeszédét, hogy elfedje az orosz "atrocitás" teljes koholmányát a 
mariupoli színházban - amelyet az amerikaiak által finanszírozott és kiképzett 
neonácik(!) állítottak elő, hogy elősegítsenek és fokozzanak egy újabb amerikai 
irányítású háborút? 

 

A fenti írás jó példa a valódi oknyomozó újságírásra, amely megvizsgálja a részleteket és 
eloszlatja a "háborús ködöt", amelyet oly sok esetben szándékosan hoztak létre, hogy 
elfedjék ugyanezeket a részleteket. A fenti cikkből több figyelemre méltó dolog is 
levezethető. 1) úgy tűnik, senki sem halt meg a Mariupoli színházban, azonban az Azov 
kivégezte legalább néhány menekülő emberét, 2) a bombákat nyilvánvalóan az Azov 
helyezte el ott előző nap, és miután az emberek elhagyták a befejezett munkát, hogy 
(mint egy filmben!) fotókat készítsenek egy drámaian lebombázott épületről, 3) miért 
bújna el bárki egy pincében(?) ahelyett, hogy kifelé menekült volna(?), és ha az oroszok 
voltak, figyelmeztették őket előbb? 4) Miért bombázott volna Oroszország egy civilekkel 
teli színházat(?), különösen közvetlenül azután, hogy Zelenszkij "videón jelent meg egy 
gondosan megírt, kidolgozott előadáson a kongresszus megdöbbent amerikai 
képviselőinek gyülekezete előtt", Martin Luther King álombeszédét idézve? 5) Miért 
hibáztatta a színházban történt robbanások elől menekülők közül oly sokan az Azovot? 
6) Miért lőtt az Azov emberekre, és miért akadályozott meg másokat a menekülésben? 
7) Miért szerepelt a szétbombázott színház híres fotóján a jobb alsó sarokban az Azov 
logója, amely akár maga Adolf Hitler aláírása is lehetne? 8) Miért dolgozik a legzsigeribb 

https://t.co/cYmpUBmKoX
https://twitter.com/andre_mihaescu/status/1504556846325116933?ref_src=twsrc%5Etfw
https://thegrayzone.com/2022/03/18/bombing-mariupol-theater-ukrainian-azov-nato-intervention/
https://thegrayzone.com/2022/03/18/bombing-mariupol-theater-ukrainian-azov-nato-intervention/
https://thegrayzone.com/2022/03/18/bombing-mariupol-theater-ukrainian-azov-nato-intervention/
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ukrán riporter, Illia Ponomarenko éppen a Kijevi Függetlenségnek, "egy olyan 
orgánumnak, amely az egyik leghatásosabb amerikai információs fegyverként működött 
Ukrajnában - egy "újság", amelyet a Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért (NED), az 
amerikai hírszerzés kivágottja támogatásával hoztak létre", 

https://humanevents.com/2022/03/15/the-fog-of-information-war-in-ukraine/
https://humanevents.com/2022/03/15/the-fog-of-information-war-in-ukraine/
https://humanevents.com/2022/03/15/the-fog-of-information-war-in-ukraine/
https://humanevents.com/2022/03/15/the-fog-of-information-war-in-ukraine/
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és az EU által finanszírozott unokatestvérétől, az Európai Demokrácia Alapítványtól 
kapott "sürgősségi támogatást"", és 9) nem a NED volt az egyik olyan szervezet, amely 
2014-ben finanszírozta a törvényesen megválasztott elnök megbuktatását célzó 
puccsot? 

 

Az Azov által elkövetett csalások és gyilkosságok sorozatának motivációja 
könnyen bizonyítható, de egyáltalán nincs - nulla - motiváció arra, hogy 
Oroszország lebombázta volna azt a színházat. 

 

A mariupoli színház bombázása - Nem tudjuk biztosan, mi 

történt a színházzal, de nem ez lenne az első eset, hogy az ukrán 

kormány hamis állításokat tesz - Pedro Gonzalez - Global 

Research, 2022. március 24. / Március 16-án az ukrajnai 

Mariupolban lebombázták a Donyecki Regionális Drámai 

Színházat. Az épületben állítólag több tucat civil lakott akkoriban. 

A Maxar műholdfelvételein a "CHILDREN" szó volt látható oroszul, 

nagy betűkkel írva a kinti járdára. Az incidens néhány órával 

azután történt, hogy Volodimir Zelenszkij elnök virtuális beszédet 

mondott a kongresszusban, ahol ismét kérte, hogy az Egyesült 

Államok hozzon létre repüléstilalmi övezetet Ukrajna felett. / 

Nyugati és ukrán megfigyelők azonnal a legrosszabbat 

feltételezték. "Az orosz erők 'célzottan lerombolták' Mariupolban 

azt a színházat, ahol civilek menedéket találtak, ukrán tisztviselők 

szerint" - olvasható a Twitteren közzétett értesítésben. "Tömeges 

orosz támadás a drámai színház ellen, ahol több száz ártatlan civil 

rejtőzött" - tweetelte Dmytro Kuleba ukrán politikus. "Az oroszok 

nem tudhatták, hogy ez egy civil menedékhely". Egyértelmű 

esetnek tűnt a moszkovita barbárság egy kegyetlen háborúban. / 

... / De napokkal a bombázás előtt helyi jelentések arra 

figyelmeztettek, hogy az ukrán erők, konkrétan az Azov zászlóalj 

hamis zászlós akciót terveztek a színházban. A világ szeme láttára 

civileket veszélyeztetnének, vagy akár meg is ölnének. / Bár nehéz 

tudni, mi igaz ebben a konfliktusban, számos beszámoló ugyanazt 

a képet festi le: a civileket veszélyeztetik, sőt megölik az ukrán 

erők, köztük az Azov, Mariupolban, akik nem engedik őket a 

humanitárius folyosókon keresztül közlekedni. / A legegyszerűbb 

magyarázat a Drámai Színház bombázására az, hogy itt 

Oroszország a hibás. De ezek az állítások a félretájékoztatással 

eltorzított háborúval összefüggésben éppen azért érdemelnek 

vizsgálatot, mert az incidensnek állítólag a kívánt hatása volt. 

Amerikai szakértők és politikusok, mint például Adam Kinzinger 
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illinois-i republikánus képviselő, a bombázást a repüléstilalmi zóna 

bevezetésének okaként említették. / A hivatalos narratíva már 

önmagában is tévesnek tűnik. Eddig több mint 30.000 ember halt 

meg... 
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humanitárius folyosókon keresztül evakuálták Mariupolból, 

amelyet orosz csapatok vesznek körül. Ha Moszkva civileket akart 

volna lemészárolni, akkor könnyen célba vehette volna a városból 

kifelé, az oroszbarát szeparatisták által ellenőrzött északi rész felé 

tartó, lökhárítóval egymás mellett haladó járműveket. / Miért 

evakuálnának több tízezer civilt, és miért tartanák be a nem harci 

áldozatok csökkentését célzó protokollokat, ha le akarják 

mészárolni őket? Ez nem azt jelenti, hogy a konfliktus során nem 

haltak meg civilek - meghaltak -, de Oroszország nem szándékosan 

célozza meg őket egy népirtó kampány részeként. Ezek a tények, 

valamint a bombázás előtti napokban történtek olyan kérdéseket 

vetnek fel, amelyeket a mainstream senki sem tesz fel. / A 

közvetlen veszélyről szóló legkorábbi ismert jelentés március 12-

én érkezett. A Komszomolszkaja Pravda című orosz lap mariupoli 

tudósítójához, Dmitrij Szteszenhez köthető Telegram-csatornán 

egy üzenet arra figyelmeztetett, hogy Zelenszkij erői két hamis 

zászlós akciót terveznek: az egyiket a török építésű Szultán 

Szulejmán mecsetnél, a másikat pedig a mariupoli színháznál. / 

Mindkettő úgy tűnne, mintha az oroszok szándékosan civileket 

céloztak volna meg. A mecset belerángatná Törökországot a 

háborúba, míg a drámai színház indokot szolgáltatna az Ukrajna 

feletti égbolt lezárására, ideális esetben közvetlen konfrontációba 

hozva az USA vezette NATO-t Oroszországgal. A színházról szóló 

üzenet második fele így szól: 

"Ukrán katonák a drámai színház adminisztrációjával Mariupolból 

nőket, gyerekeket és időseket gyűjtöttek össze a színház 

épületébe, hogy amikor eljön a "megfelelő" pillanat, 

felrobbanthassák a színházat az emberekkel együtt. Mindezt azért, 

hogy az egész világnak azt üvölthessék, hogy az orosz légierő tette 

ezt, és hogy azonnal le kell zárni az ukrán eget, stb. Ne 

hallgassanak, minél több embernek tudnia kell". 

Később Max Blumenthal oknyomozó újságíró megjegyezte, hogy a 

nyugati média megismételte az ukrán tisztviselők állításait a 

Mariupolban lévő mecsetről, amelyet Oroszország bombázott, és 

amelyben több civil, köztük gyerekek is voltak. "A török állami 

média azonban felfedte, hogy az ukrán kormány félrevezette a 

nyugati riportereket" - írta Blumenthal. "A Kanuni Szultán 

Szulejmán mecset nemcsak hogy teljesen ép volt, de soha nem is 

érte orosz tűz". Zelenszkij és tisztviselői korábban hasonló 

félrevezető állításokat tettek a Babi Jar emlékmű bombázásával 

https://thegrayzone.com/2022/03/18/bombing-mariupol-theater-ukrainian-azov-nato-intervention/
https://thegrayzone.com/2022/03/18/bombing-mariupol-theater-ukrainian-azov-nato-intervention/
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1498697538085568514?s=20&t=IROo_3XvLhMoTewJVJwSyw
https://twitter.com/LahavHarkov/status/1498686224462188549?s=20&t=uv_ahZ_2kkf1YWgiGSf4UQ
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kapcsolatban, amely egy olyan kijevi szakadékban található, amely 

a második világháború alatt a nácik által elkövetett mészárlások 

helyszíne is volt. 
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De Ron Ben Yisha izraeli újságíró jelentette, hogy miután megvizsgálta a 

a helyszínen, hogy az emlékművet nem pusztították el vagy rongálták meg.... 

Március 13-án egy Elena Evdokimova nevű Twitter-felhasználó 

újabb figyelmeztetést adott ki. "Állítólag Mariupol helyiektől 

(emlékeztetőül - ők többnyire orosz nemzetiségűek) érkezett az 

információ, hogy az azovi neonácik összegyűjtötték a mariupoli 

nőket, gyerekeket és időseket a mariupoli drámai színház 

épületébe, és fel akarják robbantani, az áldozatokat az "orosz 

ágyúzásra" fogva" - írta Evdokimova. Az egyik utolsó ismert jelző 

március 16-án kora reggel bukkant fel. Egy Daniil Bezsonovhoz, a 

DNR tájékoztatási miniszterhelyetteséhez köthető Telegram-

csatorna azt állította, hogy kapcsolatba lépett egy azovi 

disszidenssel... 

https://www.globalresearch.ca/mariupol-theater- 

bombing/5775217 (Published in Canada) 

Egy másik cikk, amely szintén a mariupoli bombázással foglalkozik, jobban megvilágítja a 
történteket. 

Az Azov zászlóalj állt a mariupoli színházi robbantás mögött? 

Vagy Oroszország volt az? Global Research, Eric Zuesse, 2022. 

március 23., 2022. március 23. 

Március 16-án, szerdán az orosz Tass hírügynökség "Azov zászlóalj 

fegyveresei felrobbantották a mariupoli színház épületét - védelmi 

minisztérium" címmel jelentette: 

Az Azov nacionalista zászlóalj fegyveresei felrobbantották 

a mariupoli színház épületét, amelyet korábban 

robbanóanyaggal szereltek fel - közölte szerdán az orosz 

védelmi minisztérium. 

A védelmi minisztérium cáfolta Kijev vádjait, miszerint 

légitámadás érte a színház épületét, ahol civileket 

tarthattak túszul. 

"Március 16-án napközben az orosz légierő nem hajtott 

végre olyan bevetést, amely Mariupol határain belül földi 

célpontokra irányuló csapásokat tartalmazott volna. Az 

ellenőrzött információk szerint az Azov nacionalista 

zászlóalj harcosai újabb véres provokációt hajtottak végre, 

felrobbantva a színház felhúzott épületét" - közölte a 

védelmi minisztérium. 

Másnap a CNN "Túlélők emelkednek ki az Oroszország által 

lebombázott mariupoli színház romjaiból" címmel jelentette: 

https://www.ynet.co.il/news/article/sky0frhg5
https://twitter.com/elenaevdokimov7/status/1502875319170387968?s=20&t=Igg5e3HOGIdZvAtgbZMq7g
https://t.me/neoficialniybezsonov/8939
https://www.globalresearch.ca/mariupol-theater-bombing/5775217
https://www.globalresearch.ca/mariupol-theater-bombing/5775217
https://www.globalresearch.ca/mariupol-theater-bombing/5775217
https://archive.is/2Qhj8
https://archive.is/2Qhj8
https://archive.is/2Qhj8
https://archive.is/2Qhj8
https://archive.is/Rl2Mp
https://archive.is/Rl2Mp
https://archive.is/Rl2Mp
https://archive.is/Rl2Mp
https://archive.is/Rl2Mp
https://archive.is/Rl2Mp
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Az ukrajnai Mariupol város egyik színháztermében 

menedéket kereső emberek jönnek ki az épületből, 

miután azt lebombázták - közölte csütörtökön a donyecki 

régió volt vezetője. / Több száz emberről feltételezték, 

hogy 
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a színházban kerestek menedéket Mariupol folyamatos 

orosz ostroma közepette. 

 

A CNN nem kérte az orosz védelmi minisztériumot, hogy mutassa 
meg nekik azokat a bizonyítékokat, amelyekkel alátámasztják azt 
az állítást, miszerint "március 16-án napközben az orosz légierő 
nem hajtott végre olyan bevetést, amely Mariupol határain belül 
földi célpontokra mért csapást". Úgy tűnik, a CNN-t CSAK az ukrán 
kormány által szolgáltatott információk érdekelték. 
Természetesen az ilyen módon történő "tudósítás" csak 
propaganda - nem újságírás. 

 

Lásd az ügy részletes és teljes körűen dokumentált beszámolóját 
itt, amely meggyőz arról, hogy a Tassnak igaza van, a CNN pedig 
tévedett. Ellenőriztem az összes hivatkozott forrást, és nemcsak 
rendkívül hitelesnek találtam őket, hanem némelyikük alaposan 
mainstream, mint például a Deutsche Welle (a német 
közszolgálati műsorszolgáltató), a Newsweek, a The Nation, a 
Stanford Egyetem és az Amnesty International.... 
https://www.globalresearch.ca/was-the-azov-battalion-behind- 

a-mariupol-színházi-bombázás-vagy-volt-ez-

oroszország/5774510 

Más szóval, úgy tűnik, hogy a többnyire amerikaiak által finanszírozott és kiképzett 

ukrán neonácik hamis zászlós műveleteket hajtanak végre, máskor pedig olyan 

eseményeket "gyártanak", mint egy hollywoodi filmben, és minden valós bizonyíték 

nélkül az orosz erők nyakába varrják, pontosan úgy, mint a CIA, az amerikai politikusok 

és az amerikai "hírmédia". 

Az euro-amerikaiak legújabb rágalma a mariupoli színházi robbantással kapcsolatban: 

alaptalan vádak, mindenféle bizonyíték nélkül a vegyi fegyverekről. 

Ukrajnai konfliktus: Honnan tudjuk meg, hogy Oroszország vegyi 

fegyvert használt-e? Frank Gardner 

Nagy-Britannia aggodalommal reagált az ostromlott Mariupol 

városában elkövetett állítólagos vegyi támadásról szóló, meg nem 

erősített jelentésekre. 

A riadót az utolsó ukrán katonák közül néhányan, akik még 

kitartottak az orosz támadás ellen, riadóztatták. 

Ők az Azov zászlóaljhoz tartoznak, amely az ukrán Nemzeti Gárda 

egy kis létszámú, de szélsőjobboldali tendenciáik miatt 

ellentmondásos eleme. 

Állításuk szerint egy orosz drón átrepülése után füstfelhő 

https://archive.ph/aFuTJ
https://www.globalresearch.ca/was-the-azov-battalion-behind-the-mariupol-theater-bombing-or-was-it-russia/5774510
https://www.globalresearch.ca/was-the-azov-battalion-behind-the-mariupol-theater-bombing-or-was-it-russia/5774510
https://www.globalresearch.ca/was-the-azov-battalion-behind-the-mariupol-theater-bombing-or-was-it-russia/5774510
https://www.globalresearch.ca/was-the-azov-battalion-behind-the-mariupol-theater-bombing-or-was-it-russia/5774510
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keletkezett, és három tagjuk légzési nehézségeket tapasztalt. Ezek 

a tünetek egy vegyi vagy mérgesgáz-támadásnak megfelelő 

tünetek lehetnek, de ezt nehéz lesz bizonyítani. 

https://www.bbc.com/news/world-europe-60708350 

https://www.bbc.com/news/world-europe-60708350
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Azovnak, az USA-nak és az USA-nak nem kell bizonyítania, hogy vegyi fegyvereket 

használtak a Mariupoli színház bombázása során vagy után Azov. Mindössze egy 

klasszikusan kondicionált "inger-reakció" kötést kell létrehozniuk a "Mariupol Színház" 

név és a "vegyi fegyverek" kifejezés között. Ezek a kötések megmaradnak a "hír" 

fogyasztók emlékezetében. A "meg nem erősített" részt a "hírfogyasztók" nagy többsége 

el fogja felejteni. 

Ez egyfajta tudatalatti programozás és hamis emlékek beültetése a nyugati közönségbe 

az ukrajnai konfliktus kapcsán, valamint a hírmédiával és a pszichológiával mint háborús 

fegyverrel való szélsőséges visszaélés. Sajnos a legtöbb nyugati hírfogyasztó nem látja át 

az ilyenfajta rágalmazó trükkök motivációját vagy alattomosságát. A fent idézett cikk egy 

nagyméretű színes fotót is bemutat egy vegyvédelmi ruhát és gázálarcot viselő férfiról, 

hogy a "hírfogyasztók" emlékezetébe még jobban bevésődjön egy erőteljes kép, amely 

kiegészíti a szövegben szereplő megtévesztő képet. Ez, az ukrajnai konfliktussal 

kapcsolatos mainstream média (MSM) "hírek" 99%-ával együtt, lelkiismeretlenül 

félrevezető. 

 

Ha valaki beírja a Google-ba, hogy "vegyi fegyvereket használt Oroszország 

Ukrajnában", akkor 65 600 000 link jelenik meg, annak ellenére, hogy nincs egy 

foszlány, egy atomnyi bizonyíték sem, ami alátámasztaná ezeket a rágalmazó vádakat. 

Ez, mint minden más úgynevezett "hír" az ukrajnai háborúról, egy újabb teljes 

kitaláció, amelyet Oroszország bemocskolására használnak. 

 

A Mariupolban harcoló brit fogoly leírja a "valóságot" 2022. április 

15. 

 

Az ukrán Mariupol kikötővárosban kialakult helyzet "katasztrofális", 

és az ukrán erők nagyrészt az ukrán erők hibájából alakult ki - 

mondta egy Aiden Aslin néven azonosított brit állampolgár, aki 

állítólag a városban harcolt, az RT által megszerzett videóban. / A 

brit férfi a jelek szerint a hét elején ukrán tengerészgyalogosokkal 

együtt megadta magát az orosz erőknek. / Aslin azt mondta, hogy 

amikor 2018-ban csatlakozott az ukrán hadsereghez, azt hitte, hogy 

a "jó oldalon" áll. Kifejtette, hogy a mariupoli helyzet "szemet 

szúrt" neki, állítása szerint igyekezett meggyőzni a parancsnokait, 

hogy hagyják el a várost, de ők inkább maradtak, nem utolsósorban 

azért, mert Kijev állítólag azt akarta, hogy maradjanak. / Ők [az 

ukrán katonák] kifosztották a szupermarketeket, amikor a 

civileknek élelemre volt szükségük a túléléshez a bekerített 

városban; ők [a katonák] elvették az élelmiszert a 

szupermarketekből. Megakadályozták, hogy a civilek kimenjenek 

vízért. Megakadályozták a civileket abban, hogy vizet vegyenek egy 
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kifosztott szupermarketből; vizet, amit ők maguk vettek el"." / " Ők 

bűnözők" - tette hozzá az ukrán katonákra utalva, amikor arról 

kérdezték, hogy az ukrán hadsereg állítólag civileket ölt a városban. 
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https://www.rt.com/russia/553933-british-captive-mariupol- 

ukrán valóság 

 

A CNN jelentéseiben van-e bármilyen utalás a fenti információkra? Miért nem? 

Egyszerűen fogalmazva, ugyanazok a vállalati részvényesek, akik a CNN-t birtokolják, 

mivel a háborús iparágakból profitálnak. Így bűnrészesek minden Ukrajnában elkövetett 

bűncselekményben. 
 

Tényellenőrzés a Szputnyik hírcikkről 

Egy igazi nyomozó mindenben kételkedik, a sorok között olvas, a dobozon kívül 

gondolkodik, és minden bizonyítékot elektronmikroszkóppal vizsgál meg, hogy 

megnézze a bizonyítékok belső topográfiáját, molekuláris alépítményeit. Az igazi 

riportereknek és újságíróknak nyomozóknak kell lenniük, nem pedig a kormányok 

fizetett alkalmazottai által kiadott kormányzati jelentések agyatlan felerősítőinek. 

Az orosz Szputnyik újságban 2022. április 18-án megjelent, a címlap alsó felében, a Sex 

before Bed Can Improve Sleep, Except when It Does Not és a French Presidential 

Candidate Marine Le Pen Accused of Embezzling £500,000, a következőket vettem észre: 

Chechen Leader Says NATO Arms Shipments & Mercenaries Mean 'Ducens of States' 

Fighting Russia. 

Ez érdekesnek tűnt, így elolvastam azt a rövid cikket, amelyet Wyatt Reed írt, akit aztán 

tanulmányoztam. Ő amerikai, jelenleg Washington D.C.-ben él, és több elismert 

alternatív hírkiadványban is publikált, ami arra enged következtetni, hogy nem a 

kormány szóvivője, és legalább egy elfogadhatóan megbízható információforrásnak kell 

lennie, mivel egyetlen alternatív hírkiadvány sem engedheti meg magának, hogy a 

hírnevét hamis hírekkel rontsák. Azt is észrevettem, hogy "a 2019-es bolíviai 

államcsínyről a helyszínről tudósított, és a régió egész területén tudósított már 

történetekről Venezuelából, Nicaraguából, Kolumbiából, Ecuadorból és még sok más 

országból". Ez azt jelenti, hogy nem egy dilettáns, aki valahol egy pincében lóg, és csak 

második és harmadik forrásból származó információkat ismételget. Van "bátorsága", 

ami azt jelenti, hogy hajlandó kockára tenni az életét, hogy első kézből szerezzen pontos 

információkat. 

Amikor először megnéztem ezt a történetet, észrevettem, hogy egy Ramzan Kadyrov 

nevű forrást idézett, akinek utánanéztem. A Wikipedia úgy festi le őt, mint magát az 

ördögöt, aki halálosztagokért felelős, az iszlám saría törvényt hirdeti, stb. Gondolkodjunk 

el egy pillanatra, nem az amerikai kormány is felelős a halálosztagokért? Különleges 

műveleti erők, elnöki "gyilkos lista" és "célzott gyilkosságok"? Nem Ukrajna is? 

"Egy árulóval kevesebb": Max Blumenthal és Esha Krishnaswamy, 

2022. április 17. 

A nyugati média azonban elfordította a fejét, mivel Zelenszkij és 

https://www.rt.com/russia/553933-british-captive-mariupol-ukraine-reality
https://www.rt.com/russia/553933-british-captive-mariupol-ukraine-reality
https://www.rt.com/russia/553933-british-captive-mariupol-ukraine-reality
https://theintercept.com/drone-papers/the-kill-chain/
https://www.aclu.org/issues/national-security/targeted-killing
https://thegrayzone.com/2022/04/17/traitor-zelensky-assassination-kidnapping-arrest-political-opposition/
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kormányának vezető tisztségviselői szentesítették a kampányt. 
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az Oroszországgal való együttműködéssel vádolt helyi ukrán 

törvényhozók elrablása, kínzása és meggyilkolása. A háború 

kitörése óta több polgármestert és más ukrán tisztviselőt öltek 

meg, sokakat állítólag ukrán állami ügynökök, miután de-

eszkalációs tárgyalásokat folytattak Oroszországgal. 

" Egy árulóval kevesebb van Ukrajnában" - jelentette ki Anton 

Gerascsenko belügyminisztériumi tanácsadó az Oroszországgal 

való együttműködéssel vádolt ukrán polgármester meggyilkolása 

kapcsán. 

Zelenszkij a háborús légkört kihasználva betiltotta az ellenzéki 

pártok egész sorát, és elrendelte vezető riválisai letartóztatását. A 

tekintélyelvű rendeleteivel számos emberi jogi aktivistát, 

kommunista és baloldali szervezőt, újságírót és "oroszbarát" 

szimpátiával vádolt kormánytisztviselőt eltüntetett, megkínzott, 

sőt meg is gyilkolt. 

Az ukrán SBU biztonsági szolgálatok a hivatalosan engedélyezett 

elnyomó kampány végrehajtó karjaként szolgáltak. A CIA által 

kiképzett és az ukrán állam által támogatott neonáci félkatonai 

erőkkel szorosan együttműködő SBU az elmúlt hetekben politikai 

másként gondolkodókkal töltötte meg kínzókamráinak hatalmas 

szigetvilágát. 

A harctéren eközben az ukrán hadsereg számos atrocitást követett 

el a fogságba esett orosz csapatok ellen, és büszkén mutatta be 

szadista tetteit a közösségi médiában. Úgy tűnik, hogy az emberi 

jogi visszaélések elkövetői itt is jóváhagyást kaptak az ukrán 

vezetés felsőbb szintjeitől. 

Miközben Zelenszkij a demokrácia védelméről szónokol a nyugati 

közönség előtt, a háborút színházként használja fel a politikai 

riválisok, másként gondolkodók és kritikusok véres 

megtisztítására. 

"A háborút arra használják, hogy elrabolják, bebörtönözzék, sőt 

megöljék azokat az ellenzékieket, akik kritikusan nyilatkoznak a 

kormányról" - nyilatkozta idén áprilisban egy baloldali aktivista, 

akit az ukrán biztonsági szolgálatok vertek meg és üldöztek. 

"Mindannyiunknak féltenünk kell a szabadságunkat és az 

életünket." 

Kínzások és erőszakos eltűnések "általános gyakorlat" az ukrán 

SBU-nál 



468 
 

Amikor az Egyesült Államok által támogatott kormány a 2013-14-

es Euromajdan rendszerváltási műveletet követően átvette a 

hatalmat Kijevben, az ukrán kormány országos tisztogatásba 

kezdett az oroszbarátnak vagy nem eléggé nacionalistának tartott 

politikai elemek ellen. Az ukrán parlament által elfogadott 

"dekommunizációs" törvények tovább könnyítették a baloldali 

elemek üldözését és az aktivisták politikai beszédért való 

felelősségre vonását. 

A Maidan utáni rezsim a haragját azokra az ukránokra 

összpontosította, akik az ország keleti részén az oroszbarát 

szeparatistákkal való békerendezést szorgalmazták, azokra, akik az 

ukrán hadsereg által elkövetett emberi jogi visszaéléseket 

dokumentálták, valamint a kommunista szervezetek tagjaira. A 

másként gondolkodó elemeket állandóan ultranacionalista 

erőszak, bebörtönzés, sőt gyilkosság fenyegeti. 

Az SBU néven ismert ukrán biztonsági szolgálat a Maidan utáni 

kormány belpolitikai elnyomó kampányának fő végrehajtója. 

Nyugat-barát megfigyelők, köztük az ENSZ Főbiztosságának 

Hivatala (UN OHCR) és a Human Rights Watch azzal vádolták az 

SBU-t, hogy politikai ellenfeleket és ukrán disszidenseket kínoznak 

rendszeresen és szinte teljes büntetlenséggel. 

Az ENSZ OHCR 2016-ban megállapította, hogy "az önkényes fogva 

tartás, az erőszakos eltűnések, a kínzás és az ilyen konfliktusokkal 

kapcsolatos fogvatartottakkal szembeni rossz bánásmód az SBU 

általános gyakorlata... Egy volt harkivi SBU-tiszt kifejtette: "Az SBU 

számára a törvény gyakorlatilag nem létezik, mivel minden, ami 

illegális, vagy minősíthető, vagy az állami szükségszerűségre 

hivatkozva magyarázható". 

Jevhen Karas, a hírhedt neonáci C14-es egység alapítója 

részletesen beszámolt arról, hogy bandája és más szélsőjobboldali 

csoportok milyen szoros kapcsolatot ápoltak az SBU-val. Az SBU 

"nemcsak minket informál, hanem az Azovot, a Jobboldali 

Szektort és így tovább" - büszkélkedett Karas egy 2017-es 

interjúban. 

Kijev hivatalosan is támogatja az ukrán polgármesterek 

meggyilkolását az Oroszországgal való tárgyalás miatt 

Amióta Oroszország megkezdte katonai műveletét Ukrajnán belül, 

az SBU levadászta azokat a helyi tisztviselőket, akik úgy döntöttek, 

hogy elfogadják az Oroszországtól érkező humanitárius 

https://khpg.org/en/1430783454
https://www.hrw.org/report/2016/07/21/you-dont-exist/arbitrary-detentions-enforced-disappearances-and-torture-eastern
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/UA/UkraineArbDetTorture_EN.pdf
https://thegrayzone.com/2022/03/04/nazis-ukrainian-war-russia/
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szállítmányokat, vagy tárgyaltak az orosz erőkkel a polgári 

evakuálás folyosóinak megszervezéséről. 
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Március 1-jén például Volodimir Sztrokot, az ukrán ellenőrzésű 

Luganszk keleti részén fekvő Kreminna város polgármesterét - 

felesége szerint - katonai egyenruhát viselő férfiak elrabolták, és 

szíven lőtték. 

Március 3-án képek jelentek meg Strok láthatóan megkínzott 

testéről. Egy nappal a meggyilkolása előtt Sztrok állítólag arra 

biztatta ukrán kollégáit, hogy tárgyaljanak az oroszbarát 

tisztviselőkkel. 

Anton Gerascsenko, az ukrán belügyminisztérium tanácsadója 

ünnepelte a polgármester meggyilkolását, és Telegram-oldalán 

(lásd alább) kijelentette: "Egy árulóval kevesebb van Ukrajnában. 

A luhanszki terület Kreminna polgármesterét, a luhanszki 

parlament volt képviselőjét megölték". 

Gerascsenko szerint Sztrokot a "népbíróság" ítélte el. 

Az ukrán tisztviselő ezért hideglelős üzenetet küldött 

mindazoknak, akik az Oroszországgal való együttműködés mellett 

döntenek: tegyék ezt, és elveszíthetik az életüket. 

Március 7-én Gosztomel polgármesterét, Jurij Prilipkót 

meggyilkolták. Prylipko állítólag tárgyalásokat kezdett az orosz 

hadsereggel, hogy humanitárius folyosót szervezzen a város 

lakosainak evakuálására - ez vörös vonalat jelentett az ukrán 

ultranacionalisták számára, akik régóta konfliktusban álltak a 

polgármesteri hivatallal. 

Ezután, március 24-én Gennagyij Matsegora, az északkelet-

ukrajnai Kupjanszk polgármestere közzétett egy videót (lásd 

alább), amelyben Volodimir Zelenszkij elnökhöz és kormányához 

fordul, hogy engedjék szabadon lányát, akit az ukrán SBU 

hírszerző ügynökség ügynökei tartottak túszként fogva. 

 

Aztán ott volt Denisz Kirejev, az ukrán tárgyalócsoport egyik 
vezető tagja meggyilkolása, akit fényes nappal öltek meg Kijevben 
az Oroszországgal folytatott tárgyalások első fordulója után. 
Kirejevet ezt követően a helyi ukrán média "árulással" vádolta 
meg. 

 

Volodimir Zelenszkij elnök kijelentése, miszerint "a 

kollaboránsoknak következményei lesznek", azt jelzi, hogy ezeket 

az atrocitásokat a legmagasabb kormányzati szintek 

szentesítették... 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10571663/Pro-Russian-mayor-city-eastern-Ukraine-shot-dead-kidnapped-home.html
https://rostov-tsargrad-tv.translate.goog/news/v-luganskoj-oblasti-podkontrolnoj-ukraine-ubit-mjer-kremennoj-vladimir-struk_505061?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
https://archive.ph/HDyUm
https://sozh-info.translate.goog/mehr-gostomelya-kievskojj-oblasti-yurijj-prilipko-byl-ubit-sbu/?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
https://www.timesofisrael.com/ukraine-reports-claim-negotiator-shot-for-treason-officials-say-he-died-in-intel-op/
https://www.timesofisrael.com/ukraine-reports-claim-negotiator-shot-for-treason-officials-say-he-died-in-intel-op/
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Zelenszkij betiltja a politikai ellenzéket, engedélyezi a riválisok 

letartóztatását és a háborús propagandacsapást. 
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Amikor idén februárban kitört a háború Oroszországgal, Volodimir 

Zelenszkij ukrán elnök egy sor rendeletet adott ki, amelyekkel 

Kijev hivatalossá tette a politikai ellenzék és a másként 

gondolkodók elleni kampányt. 

Március 19-i rendeletében Zelenszkij hadiállapotot rendelt el 11 

ellenzéki párt betiltására. A betiltott pártok a teljes ukrajnai 

baloldali, szocialista és NATO-ellenes spektrumból álltak. Ezek 

közé tartozott az Életért Párt, a Baloldali Ellenzék, az Ukrajna 

Haladó Szocialista Pártja, az Ukrajna Szocialista Pártja, a Baloldali 

Erők Uniója, a Szocialisták, a Sariy, a Miénk, az Állam, az Ellenzéki 

Blokk és a Volodimir Saldo Blokk. 

A nyíltan fasiszta és nácibarát pártokat, például az Azov Nemzeti 

Testületet azonban nem érintette az elnöki rendelet. 

"Azoknak a politikusoknak a tevékenysége, akiknek célja a 

megosztás vagy az összejátszás, nem lesz sikeres, hanem kemény 

választ kapnak" - jelentette ki Zelenszkij elnök. 

Miközben kiirtotta ellenzékét, Zelenszkij egy példátlan belföldi 

propaganda-kezdeményezést rendelt el, hogy államosítja az 

összes televíziós hírműsort, és az összes csatornát egyetlen 24 

órás csatornává egyesíti "Egyesült Hírek" néven, hogy "elmondja 

az igazságot a háborúról". ... 

https://thegrayzone.com/2022/04/17/traitor-zelensky- 

merénylet-gyilkosság-gyilkosság-letartóztatás-politikai-

ellenzék/ 

Így megállapítható, hogy az USA és Ukrajna kormányának valóban vannak halálosztagai. 

Vissza a Wyatt Reed által írt rövid cikkhez: 

A saría törvény szükségszerűen szélsőségesebb, mint az amerikai alt-right, amely erősen 

átfedésben van az olyan ismert gyűlöletcsoportokkal, mint az úgynevezett "keresztény 

identitás" mozgalom? És még a NYT sem közvetítette éppen egy évvel ezelőtt: "A 

bűnüldöző szervek vezető tisztviselői szerint a legnagyobb belföldi terrorfenyegetés a 

fehér felsőbbrendűség hívei részéről érkezik"? Kadirov most éppen az amerikai kormány 

által támogatott fehér fajgyűlölők ellen harcol Mariupolban (még akkor is, ha a CNN, 

BBC stb. stb. stb. soha nem hajlandó megemlíteni, hogy az Azov egy neonáci fehér 

fajgyűlölő csoport). Ha a tettek hangosabban beszélnek, mint a szavak, akkor talán a 

Wikipédiának könnyítenie kellene Ramzan Kadirovon, és sokkal kiegyensúlyozottabban 

kellene véleményt mondania az emberről. A mindenféle muszlimok elleni lejárató 

kampány tényleg eléggé túlzás (az író véleménye szerint), hacsak nem "jó", "Tamás 

bácsi" típusú "muszlimok". Hozzátéve az ember hihetetlen bonyolultságát: "Kadirov 

https://thegrayzone.com/2022/04/17/traitor-zelensky-assassination-kidnapping-arrest-political-opposition/
https://thegrayzone.com/2022/04/17/traitor-zelensky-assassination-kidnapping-arrest-political-opposition/
https://thegrayzone.com/2022/04/17/traitor-zelensky-assassination-kidnapping-arrest-political-opposition/
https://thegrayzone.com/2022/04/17/traitor-zelensky-assassination-kidnapping-arrest-political-opposition/
https://www.splcenter.org/search?keyword=Christian%2Bidentity
https://www.splcenter.org/search?keyword=Christian%2Bidentity
https://www.nytimes.com/2021/05/12/us/politics/domestic-terror-white-supremacists.html
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2020 júliusában kapta meg a vezérőrnagyi rangot az orosz elnök végrehajtási 

utasításával. 
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Érdekes módon Ramsan Kadirovot 2011. február 28-án Dmitrij Medvegyev orosz elnök 

jelölte második elnöki ciklusra (ma Csecsen Köztársaság vezetője), és a csecsen 

parlament 2011. március 5-én egyhangúlag megválasztotta második ciklusra. 

Megválasztása után kijelentette, hogy folytatni fogja a köztársaság gazdaságának és 

társadalmának újjáélesztését célzó jelenlegi irányvonalat. Végül lemondott a Csecsen 

Köztársaság vezetői tisztségéről, megjegyezve, hogy ez volt az "álma", de "túlságosan 

nehéznek találta a felelősséget". 

A blogján hozzátette, hogy a Belügyminisztériumból az orosz Nemzeti Gárdához 

helyezték át" - tette hozzá a kérdést felvetve: "Hány muszlim tábornok van az amerikai 

hadseregben?". 

Így hát ismét az internet minden nagy "bölcsességének" forrásához, a Wikipédiához 

fordulok, és találok egy bejegyzést "Notable Muslims in the (US) Military" címmel, és 

kettő szerepel benne. Az egyik Humayun Khan, "egy meg nem nevezett rangú tiszt", aki 

2004-ben egy autóbombában vesztette életét, a másik Douglas Burpee 

tengerészgyalogos ezredes, aki 27 évig volt helikopterpilóta, ami azt jelzi, hogy a 

muszlimok számára az amerikai hadseregben lehet üvegplafon, mivel az ABC hírei 

szerint 2015-ben 5000 muszlim volt az amerikai hadseregben. Valójában valószínűleg 

sokkal több "muszlim" van most az amerikai hadseregben az olyan népszerű filmek 

miatt, mint az "Amerikai bérgyilkos", amely egy amerikai férfiról szól, aki tökéletes hamis 

muszlim robottá válik, hogy muszlim terroristákat öljön. 

Ennyit a háttérkutatásról. Mit mondott Kadirov tábornok a Wyatt Reed által írt 

cikkben? Először is: 

"A kijevi rezsim nyugati támogatása - nehézfegyverek és külföldi zsoldosok folyamatos 

áramlása révén - azt jelenti, hogy Oroszország gyakorlatilag "több tucat állammal áll 

háborúban..."". 

Ismét mindenben kételkedve kerestem Ramzan Kadirovot a Telegramban, megtaláltam, 

és észrevettem, hogy oroszul ír. Ez tulajdonképpen eléggé hitelessé teszi, mert nem egy 

kormánypöcs, aki PR pozícióban van. Mariupolban van a helyszínen, és találtam tőle egy 

másik orosz nyelvű bejegyzést (2022. április 19.), amelyet a translate.google.com 

segítségével fordítottam le. Nem hagyatkozom a Szputnyik értelmezéseire, Kadirov 

eredeti írását akartam. Íme, amit írt: 

Nézzétek meg ezt az aljas képmutatást és az Azovstal épületeiben 

megtelepedett azovi bűnözők hazugságait. Az orosz fél volt az, aki 

mindig is szorgalmazta a civilek számára életfolyosók szervezését, 

védelmet, menedéket, élelmet, orvosi ellátást biztosítva 

számukra, míg az azovi fasiszták emberi pajzsként használták őket. 

Ha ti, az azovi söpredék, ennyire aggódtok a civilek életéért, akkor 

miért tartottátok és tartjátok őket pincékben? Miért nem 

engedték el őket, amikor az orosz harcosok folyosókat 

https://abcnews.go.com/US/5000-muslims-serving-us-military-pentagon/story?id=35654904
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biztosítottak és csendrendeletet hirdettek? A válasz nyilvánvaló - 

ti 
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szükséges túszok. És most, amikor az orosz felszabadítók csizmája 

az önök hamis fasiszta torkát nyomja, úgy döntöttek, hogy 

megmentőnek tettetik magukat. Oroszország legfőbb 

főparancsnokának parancsa a civil lakosság megmentése. És mi 

mindig ezt tesszük... 

Posted április 19, 2022 4:08 am on Telegram by General Kadyrov 

Úgy tűnik, hogy az Azovnak címezve íródott: "Ha ti, azovi söpredék, annyira aggódtok a 

civilek életéért, miért tartottátok őket pincékben?". És: "...úgy döntöttetek, hogy 

megmentőnek tettetitek magatokat..." 

Az oroszul írt és Azovnak címzett írás egészen másfajta bizonyíték, mint amit például a 

Kijevi Független újság angolul közöl, amelyet az amerikai NED finanszíroz, amely híres a 

kormányok megdöntéséről. Érdemes megemlíteni azt is, hogy az orosz hadsereg 

rendkívül fegyelmezett, ami az Azovról nem mondható el, és olyan helyzetben van, ahol 

a helyiek szívének és elméjének megnyerése kritikusan fontos, míg az Azovot inkább a 

nyugati hírekben megjelenő szenzációs címlapok érdeklik, amelyeket hamis zászlós 

hadműveleteken keresztül szereznek meg, amelyek során civil lakosságot ölnek meg és 

tartanak túszul, miközben emberi pajzsnak használják őket. 

Más szóval, az USA ugyanazt a hibát követi el ebben az ukrajnai háborúban, mint a 

vietnami háborúban, azaz teljesen korrupt és kegyetlen politikai erőkre támaszkodik, 

amelyek megosztják a népet, ahelyett, hogy egyesítenék, és brutális katonai erőkre, 

amelyek elidegenítik a helyieket és aláássák az USA céljait. A vietnami háborúban is meg 

kell említeni, hogy az amerikai hírek folyamatosan hazudtak az amerikai katonai 

előrehaladásról Vietnamban, amíg el nem veszítették, és ki nem léptek, hasonlóan 

Afganisztánhoz, és ez most egyértelműen újra megtörténik Ukrajnában is. 

A mariupoli színház bombázását az ukrán erők hajtották végre, és tévesen az orosz 

erőknek tulajdonították egy hamis zászlós művelet keretében. Ugyanezek az ukrán 

neonácik rendszeresen civileket használnak emberi pajzsként, és úgy tűnik, hogy 

elveszítik a háborút, amelyet még 2014-ben kezdtek el a CIA és az amerikai 

külügyminisztérium irányításával, a NED és az USAID finanszírozásával. 

Vajon Biden elnök elgondolkodott már azon, hogy az amerikaiak miért nem bíznak 

benne, az amerikai kormányban vagy az amerikai médiában? 
 

B. Bucha mészárlás 

Az igazság Bukával kapcsolatban ott van, de talán túl 

kényelmetlen ahhoz, hogy kiderüljön - Könnyű lenne kideríteni, 

mi történt valójában a lemészárolt civilekkel az ukrán városban 

Scott Ritter, 2022. április 4. [Scott Ritter az amerikai 

tengerészgyalogság egykori hírszerző tisztje, aki a Szovjetunióban 

https://www.nytimes.com/2018/02/23/opinion/how-south-vietnam-defeated-itself.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-007185_EN.html
https://www.nytimes.com/2001/06/29/opinion/lying-about-vietnam.html
https://www.nytimes.com/2001/06/29/opinion/lying-about-vietnam.html
https://www.nytimes.com/2001/06/29/opinion/lying-about-vietnam.html
https://apnews.com/article/us-news-ap-top-news-douglas-lute-afghanistan-politics-0ddd1a80dc2dd8c2ffc6f777c8b01415
https://thewallwillfall.org/2022/03/24/mariupol-theatre-bombing-victims-of-a-nazi-orchestrated-false-flag/
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az INF-szerződést végrehajtó ellenőrként, Schwarzkopf tábornok 

vezérkarában az Öböl-háború alatt, majd 1991-1998 között az 

ENSZ fegyverellenőreként szolgált.] 
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...Az objektivitás egyik első leckéje, hogy lassítsuk le a dolgokat, 

hogy a tényeket ne fedjék el az érzelmek. A Bucha videokazetta 

nyugtalanító. Úgy tűnik, hogy a videót jelenlegi formájában azzal a 

kifejezett szándékkal hozták nyilvánosságra, hogy a nézőben 

zsigeri "sokkoló és félelmetes" pillanatot keltsen. Ha valóban ez 

volt a helyzet, akkor azok, akik közzétették - az Ukrán Nemzeti 

Rendőrség - a legvadabb képzeletüket is felülmúlóan sikerrel 

jártak. Vagy a tanácsadóikét, ha úgy tetszik. 

A halottak és az orosz hadsereg közötti kapcsolatot azonnal, 

mindenféle tényeken alapuló adat nélkül állították fel, és ezt 

követően a média minden formája - a mainstream és a társadalmi 

média egyaránt - visszhangozta. Bárkit, aki meg merte 

kérdőjelezni a kialakult "Oroszország tette" narratívát, 

leordították és lekicsinyelték, mint "orosz csalót" vagy még 

rosszabbat. 

Az, hogy ezek a következtetések a tömeghisztéria melléktermékei, 

mellékes - miért is próbálnánk objektívek lenni, amikor a narratíva 

minden sztereotípiára illik, amelyet előzetesen gondosan 

összeállítottak ugyanazok az emberek, akik ma a Bucha történetet 

papolnak. A kritikus gondolkodáshoz nem szokott közönség 

társadalmi "előkondicionálása" alapvető lépés ahhoz, hogy ez a 

közönség elfogadjon bármit, amit eléjük tesznek, függetlenül 

attól, hogy a történet tényei mennyire égbekiáltóan megerőltetik 

a szavahihetőséget. És tisztázzuk: a bukovinai események ukrán 

narratívája úgy tűnik, hogy túlságosan is hiteltelen. 

Az elbeszélés kronológiája adja az első jelzést arra, hogy az 

Ukrajna által terjesztett és Nyugaton visszhangra talált történet 

nem az, aminek látszik. Megállapított tény, hogy az orosz csapatok 

március 30-án evakuálták Bukát. Az ukrán nemzeti rendőrség 

március 31-én kezdett bevonulni Bukába, és még aznap Buka 

polgármestere bejelentette, hogy a város teljes mértékben az 

ukrán hatóságok ellenőrzése alá került. Sem a polgármester, sem 

más ukrán tisztviselő nem utalt arra, hogy Oroszország tömeges 

gyilkosságokat hajtott volna végre. A szóban forgó videofelvételt 

az ukrán hatóságok április 2-án hozták nyilvánosságra; nem biztos, 

hogy a felvétel korábban vagy aznap készült. Ami biztos, hogy a 

videón látható képek merőben eltértek a polgármester által 

eredetileg bemutatott narratívától. 

Oroszország a maga részéről határozottan tagadta a vádakat, és az 

ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését kérte, hogy 

https://news.yahoo.com/russia-ask-u-n-security-093459571.html
https://news.yahoo.com/russia-ask-u-n-security-093459571.html
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megvitassák az orosz külügyminisztérium által "az ukrán katonák 

és radikálisok bűnözői provokációinak" nevezett bukaresti 

eseményeket. A 
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A Biztonsági Tanács elnöki tisztét Nagy-Britannia tölti be, és a brit 

ENSZ-képviselet elutasította az orosz kérést, mondván, hogy a 

jelenleg április 4-re, keddre tervezett, Ukrajnáról szóló 

megbeszélés szolgálna fórumként a Bukáról szóló vitához. 

Azt gondolnánk, hogy a Biztonsági Tanács, amely a múltban 

hajlandónak mutatkozott arra, hogy rövid időn belül összeüljön az 

Ukrajnából kiinduló események megvitatására, igyekszik majd 

eleget tenni Oroszország kérésének egy ilyen fontos kérdésben. 

Úgy tűnik azonban, hogy a britek célja nem az igazság és az 

igazságszolgáltatás gyors felkutatása, hanem inkább az, hogy időt 

nyerjenek, hogy a bukaresti állítólagos mészárlás politikai 

következményei tovább fejlődhessenek. 

Ennek a taktikának a megnyilvánulására példa Joe Biden amerikai 

elnök reakciója. "Látták, mi történt Bukában" - magyarázta 

újságíróknak nyilatkozva, hozzátéve, hogy Vlagyimir Putyin orosz 

elnök "háborús bűnös". Biden arra használta ki a bukaresti 

válságot, hogy további fegyverek Ukrajnának történő szállítását 

szorgalmazza. "Továbbra is biztosítanunk kell Ukrajnának a harc 

folytatásához szükséges fegyvereket" - mondta. "És össze kell 

gyűjtenünk minden részletet, hogy ebből tényleges - háborús 

bűnösökkel kapcsolatos - per legyen". 

Mindezt egy olyan ország elnökétől, amely nem volt hajlandó 

elismerni a Nemzetközi Büntetőbíróságot. Olyan okokból, amelyek 

nyilvánvalóak kellene, hogy legyenek bárki számára, aki hajlandó 

egy kis kritikus gondolkodást alkalmazni. 

Biden elnök és az ukrán kormány szerencséjére a bíróság brit 

főügyésze, Karim Khan 2022. március elején bejelentette, hogy 

vizsgálatot indított az Ukrajnában elkövetett állítólagos háborús és 

emberiesség elleni bűncselekmények ügyében. Tekintettel a 

bukaresti vádak kiemelt jelentőségére, el lehet képzelni, hogy 

Khan törvényszéki szakértői csoportot küldött ki, hogy átvegye a 

helyszín ellenőrzését, és felügyelje az áldozatok boncolását, hogy 

megállapítsák a halál időpontját, a halál mechanizmusát, és hogy 

az áldozatok ott haltak-e meg, ahol állítólag megtalálták őket, 

vagy a holttestüket más helyről szállították oda. 

Khan arra is felhatalmazást kapna, hogy interjúkat folytasson az 

Ukrán Nemzeti Rendőrséggel, amely a múltban szoros kapcsolatot 

ápolt az ukrán szélsőjobboldal tagjaival, köztük a hírhedt Azov 

zászlóaljjal. Különösen érdekes lenne a rendőrségnek adott 

https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-crimes-biden-putin-84767d1c3c35a7a36f2f70ceaccc3fa0
https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-crimes-biden-putin-84767d1c3c35a7a36f2f70ceaccc3fa0
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/06/karim-khan-british-barrister-icc-russia-war-crimes-inquiry
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/06/karim-khan-british-barrister-icc-russia-war-crimes-inquiry
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/06/karim-khan-british-barrister-icc-russia-war-crimes-inquiry
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/06/karim-khan-british-barrister-icc-russia-war-crimes-inquiry


481 
 

utasításokkal kapcsolatos vizsgálat azokkal szembeni bánásmódot 

illetően, akik 
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Ukrán civilek, akikről úgy vélték, hogy együttműködtek az orosz 

hadsereggel Buksza megszállása során. 

Egy ilyen vizsgálat eredményei több mint valószínű, hogy 

ellentmondanának az ukrán kormány által követett narratívának, 

amelyet Nyugaton az engedelmes médiumok és politikusok 

egyaránt visszhangoznak. Ez az elsődleges oka annak, hogy Khan 

jelenleg nem tartózkodik a helyszínen, Bukában. Feltételezhető, 

hogy ha és amikor Khan végül hozzáférést kap a bukaresti 

gyilkosságokkal kapcsolatos bizonyítékokhoz, azokat az Ukrán 

Nemzeti Rendőrség olyan mértékben manipulálja majd, hogy az 

állítások cáfolata gyakorlatilag lehetetlen lesz. 

Az igazság arról, hogy mi történt Bukában, odakint van, és csak 

arra vár, hogy felfedezzék. Sajnos úgy tűnik, hogy ez az igazság 

kényelmetlen azok számára, akik abban a helyzetben vannak, 

hogy agresszívan, törvényszéki, helyszíni nyomozással keressék 

azt. Ha végül kiderül, hogy az Ukrán Nemzeti Rendőrség ukrán 

civileket gyilkolt meg azért, mert állítólag együttműködtek az 

oroszokkal Buka rövid megszállása alatt, és a nemzetközi jog erőit 

bevetik a bűntény valódi elkövetői ellen, akkor az 

igazságszolgáltatás valódi üldözése során az Egyesült Államok és 

az Egyesült Királyság kormányát is be kell vonni, mint a vádlott 

bűnrészeseket. 

https://www.rt.com/russia/553293-bucha-war-crimes-truth 

Scott Ritter Tweeter-fiókját ezután a történet után zárolták - egy napra. Ezt követően 

interjút adott Rachel Blevins műsorában, ahol bemutatta a Biden elnök ellen háborús 

bűnök miatt indított büntetőeljárás vázlatát, és ezt az ügyet a nürnbergi perhez 

hasonlította. Ez az interjú itt látható: https://www.rokfin.com/post/81731/Twitter-Jail-

For-Questioning-The-Narrative--The- US-Info-Háború-Oroszország ellen-Scott-Ritterrel 

(2022. április 8-án, azonban nem tudni, meddig marad online ez az interjú, mielőtt az 

amerikai cenzorok blokkolják.) 

A háborús bűnökről szólva mindig bölcs dolog még egyszer megnézni az USA által a 

második világháború óta elkövetett háborús bűnöket: 

https://sputniknews.com/20220405/a-look-at-the- united-states-most-terrible-war-

crimes-since-world-war-2-1094509673.html 

Oroszország tagadja az ukrajnai háborús bűnökkel kapcsolatos 

vádakat - Moszkva azt állítja, hogy az orosz erők által elkövetett 

bukaresti mészárlásról szóló vádak álhírek, 2022. április 3. 

Az orosz hadsereg határozottan tagadta azokat a vádakat, 

amelyek szerint részt vett volna a Kijevtől északnyugatra fekvő 

https://www.rt.com/russia/553293-bucha-war-crimes-truth
https://www.rokfin.com/post/81731/Twitter-Jail-For-Questioning-The-Narrative--The-US-Info-War-Against-Russia-with-Scott-Ritter
https://www.rokfin.com/post/81731/Twitter-Jail-For-Questioning-The-Narrative--The-US-Info-War-Against-Russia-with-Scott-Ritter
https://www.rokfin.com/post/81731/Twitter-Jail-For-Questioning-The-Narrative--The-US-Info-War-Against-Russia-with-Scott-Ritter
https://sputniknews.com/20220405/a-look-at-the-united-states-most-terrible-war-crimes-since-world-war-2-1094509673.html
https://sputniknews.com/20220405/a-look-at-the-united-states-most-terrible-war-crimes-since-world-war-2-1094509673.html
https://sputniknews.com/20220405/a-look-at-the-united-states-most-terrible-war-crimes-since-world-war-2-1094509673.html
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ukrajnai Buka városában elkövetett tömeges polgári 

gyilkosságokban. Az állításokat Ukrajna 
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amelyet néhány nappal azután, hogy Moszkva kivonta csapatait a 

térségből, a nyugati média és az emberi jogi csoportok is 

megerősítettek. 

Az orosz csapatokat március 30-án vonták ki a térségből - közölte 

a hadsereg vasárnap, rámutatva, hogy "a bukai úgynevezett 

'bűncselekmények bizonyítékai' csak a kivonulás utáni negyedik 

napon jelentek meg", amikor az ukrán hírszerzés és "az ukrán 

televízió képviselői megérkeztek a városba". 

"A kijevi rezsim által közzétett összes fénykép- és videoanyag, 

amely állítólag az orosz katonák valamilyen "bűncselekményét" 

mutatja a Kijevi területen található Bucha városában, újabb 

provokáció" - tette hozzá az orosz védelmi minisztérium. 

"Ráadásul március 31-én Anatolij Fedoruk, Bucha polgármestere 

videóbeszédében megerősítette, hogy nincs orosz katonaság a 

városban, de még arról sem tett említést, hogy a helyi lakosok 

lelőtt kézzel feküdtek volna az utcán" - mutatott rá a hadsereg is. 

 

"Különösképpen aggasztó, hogy azoknak az embereknek a 
holttestei, akiknek a képeit a kijevi rezsim közzétette, legalább 
négy nap elteltével sem merevedtek meg, nincsenek jellegzetes 
hullafoltok, és friss vér van a sebeikben" - jegyezte meg a 
katonaság, hozzátéve, hogy mindezek a következetlenségek azt 
mutatják, hogy az egész bukai ügyet "a kijevi rezsim megrendezte 
a nyugati média számára, ahogyan a mariupoli szülészeti 
klinikáról szóló [álhírek] esetében is". 

 

A Buchából származó grafikus felvételeken több civil ruhás 
holttest látható az utca közepén fekve. A halottak közül 
néhánynak láthatóan meg volt kötözve a keze, míg mások fehér 
karszalagot viseltek, amelyet az orosz erők és a civilek általában az 
orosz ellenőrzés alatt álló területeken használnak. / Kijev 
Moszkvát tette felelőssé a bukai gyilkosságokért, Dmytro Kuleba 
ukrán külügyminiszter azt állította, hogy az orosz csapatok 
"szándékos mészárlásáról" van szó. 

 

"A bukai mészárlás szándékos volt. Az oroszok célja, hogy minél 
több ukránt likvidáljanak. Meg kell állítanunk őket és ki kell 
rúgnunk őket. Új, pusztító G7-szankciókat követelek MOST" - írta 
Kuleba a Twitteren. 

 

Magas rangú nyugati politikusok támogatták Kijev értékelését Bucháról, 
egyesek kifejezetten Moszkvát okolják a gyilkosságokért. 
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is. "Az orosz hatóságoknak felelniük kell ezekért a 
bűncselekményekért" - mondta Emmanuel Macron francia elnök. / 
Hasonló álláspontot képviselt az Egyesült Királyság is, Liz Truss 
külügyminiszter kijelentette, hogy a civilek elleni ilyen "válogatás 
nélküli támadásokat" háborús bűnökként kell vizsgálni. "Nem 
fogjuk hagyni, hogy Oroszország cinikus dezinformációval fedezze 
részvételét ezekben az atrocitásokban" - mondta... 
https://www.rt.com/russia/553231-bucha-war-crimes-... 

vádak elutasítása/ 

Más szóval, a nyugati média általánosan az oroszokat hibáztatja, annak ellenére, hogy a 

fényképek és videók alapján a törvényszéki bizonyítékok azt bizonyítják, hogy nem 

lehettek oroszok, mivel négy nappal korábban elhagyták a területet. 

Szakértők: Buka-féle "hamis zászlós" incidensek folytatódnak, 

mivel a Nyugat "frusztrált" a propaganda kudarcai miatt, 2022. 

április 3. 

Az elmúlt 24 órában a nyugati média azt állította, hogy 

Oroszország tömeges gyilkosságokat követett el civilek ellen az 

ukrajnai Bucha városában, mivel a felvételeken a város utcáin 

holttestek hevertek. Az orosz védelmi minisztérium 

visszautasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy a felvételek nem 

mások, mint egy újabb provokáció. 

Miután Kijev gyorsan "népirtással" és "mészárlással" vádolja 

Oroszországot Bukában, a nyugati média úgy tűnik, hogy teljes 

körű vizsgálat nélkül automatikusan büntetőjogi felelősségre 

akarja vonni Moszkvát - és úgy tűnik, hogy a média a Nyugat 

eszköze, hogy kompenzálja a saját propagandájának kudarcai 

okozta csalódottságot - állapították meg szakértők. 

Kételyek merültek fel azokkal az állításokkal kapcsolatban, 

amelyek szerint Oroszország áll a bukovai állítólagos "háborús 

bűnök" mögött, nem sokkal azután, hogy a kijevi területvédelmi 

zászlóalj egyik vezetője által közzétett videó újra felbukkant az 

interneten. A videón, amelynek címe "BOATSMAN BOYS' work in 

Bucha", a harcosok hallhatóak, amint azt kérdezik, hogy lőhetnek-

e kék karszalag nélküli emberekre (az ukrán erők azonosítója) - és 

válaszul azt kapják, hogy "F***, persze!". 

Vanessa Beeley, független oknyomozó újságíró rámutat arra, hogy 

a "NATO-val szövetséges" média hogyan játssza a szerepét, hogy 

"megvédje a saját "oldalát" az általuk évtizedek óta elkövetett 

háborús bűnök következményeitől", miközben rávilágít a Nyugat 

https://www.rt.com/russia/553231-bucha-war-crimes-allegations-denied/
https://www.rt.com/russia/553231-bucha-war-crimes-allegations-denied/
https://sputniknews.com/20220403/watch-russian-ka-52-helicopter-eliminates-concealed-positions-of-ukrainian-army-1094439125.html
https://sputniknews.com/20220403/as-russia-continues-its-military-op-in-ukraine-syria-shows-that-a-friend-in-need-is-a-friend-indeed-1094435271.html
https://sputniknews.com/20220403/as-russia-continues-its-military-op-in-ukraine-syria-shows-that-a-friend-in-need-is-a-friend-indeed-1094435271.html
https://sputniknews.com/20220403/as-russia-continues-its-military-op-in-ukraine-syria-shows-that-a-friend-in-need-is-a-friend-indeed-1094435271.html
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által támogatott narratíva ellentmondásaira is. 

A 'BOATSMAN BOYS' videóról Beeley azt mondja, hogy ők az Azov 

zászlóalj egy részlege - "ugyanaz az Azov zászlóalj". 
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amely 8 éve felelős a donyecki és lughanszki tömegsírokért, 

ugyanaz az Azov zászlóalj, amelynek ősei a második világháború 

egyik legsúlyosabb mészárlását hajtották végre, 1941-ben 33 771 

zsidót végeztek ki a kijevi Babi Jarban". 

"Mégis azt kellene hinnünk, hogy a civil életek megóvása 

érdekében visszavonuló orosz hadsereg - ahogyan azt az ukrajnai 

hadjárata során következetesen tette - felelős az ukrán civilek, 

köztük az oroszul beszélők kivégzéséért, akiknek védelme volt az 

egyik fő kiváltó oka ennek az ukrajnai behatolásnak, hogy 

"denazifikálják" a területet" - mondja Beeley. 

Joe Quinn, politikai kommentátor és író szerint "teljesen hihető", 

hogy az ukrán hadsereg politikája az volt, hogy mindenkit lelőtte 

az utcán, akin nem volt kék karszalag, különösen azokat, akik fehér 

karszalagot viseltek, ami az orosz hadsereg azonosító jeleként 

ismert. 

Quinn szerint lehetséges, hogy a bukovai civilek egy része fehér 

kötést viselt az orosz katonasággal szembeni barátságosság 

jeleként, ami arra késztette az ukránokat, hogy azt feltételezzék, 

hogy mindenki, akin ilyen kötés van, valamilyen módon az orosz 

erőkkel állt kapcsolatban. 

"Egy másik érdekes lehetőség, hogy az utcai halottak közül 

legalább néhányan tüzérségi tűzben haltak meg" - folytatja. "Több 

holttest közel van a tüzérség, a rakétacsapások bizonyítékaihoz. 

Ha a halottak egy részét, vagy mindegyikét tüzérségi csapás ölte 

meg, akkor csakis a Buchától délre fekvő erdős területen lévő 

ukrán állásokból leadott tüzérségi tűz végezhetett velük"." 

Quinn megjegyzi, hogy nem ez az első eset, amikor az ukrán erők 

civilekre lőttek, emlékeztetve a mariupoli esetre, amikor "az ukrán 

hadsereg az oroszok által felállított humanitárius folyosókra lőtt, 

megpróbálva megölni az orosz katonákat, megakadályozva a 

civilek távozását, és közben civileket öltek meg". 

"Március 26-án az orosz hadsereg Bukában folyosót hozott létre a 

civilek számára, hogy Fehéroroszország felé távozhassanak. A 

bukai utcán lévő civileket akkor vagy a következő napokban 

megölték az ukrán tüzérségi tűzben? Ez mindenképpen hihetőbb 

magyarázat, mint az az irracionális állítás, hogy a visszavonuló 

orosz katonák úgy döntöttek, hogy válogatás nélkül "lövik" a bukai 

utcán lévő civileket" - mondja Quinn. 

"Bármit megtesznek, beleértve a propagandát is, hogy 
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bemocskolják Oroszországot, hogy valahogy lerombolják 

Oroszország jó hírnevét" - mondta Kasonta. 
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javasolja, mondván, hogy ezek az erőfeszítések abból 

fakadhatnak, hogy a Nyugat ellenzi, hogy Kijevben valaki az 

Oroszországgal kötendő békemegállapodást támogassa. 

Azt is mondta, hogy ez összefügghet azzal, hogy Oroszország 

jelentős lépéseket tett a Nyugattól való pénzügyi és gazdasági 

függetlenség, valamint a Kínával és Indiával való szorosabb 

kapcsolat felé, ami "hatalmas frusztrációt okoz" a Nyugaton. 

Kasonta szerint az oroszellenes narratíva erősítése érdekében tett 

intenzív erőfeszítések közepette további, a bukaihoz hasonló 

incidensekre lehet számítani - és "még több vádaskodásra az 

úgynevezett jó hírű intézmények, például a Human Rights Watch 

és mások részéről". 

https://sputniknews.com/20220403/experts-bucha-like-false-flag- 

incidents-to-continue-as-west-frustrated-over-propaganda- 

failures-1094447920.html 

Putyin szerint Lukasenko átadta neki a Bucha hamisítványt 

leleplező dokumentumokat, 2022. április 12. 

Moszkva többször is elítélte a bukovai provokációt, mint amit 

Kijev kifejezetten azért rendezett meg, hogy a nyugati média 

rágalmazza Oroszországot. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta, hogy fehérorosz 

kollégája, Alekszandr Lukasenko átadta neki a bukaresti 

hamisítványt leleplező dokumentumokat. 

A szóban forgó dokumentumok - magyarázta Putyin - fényt 

derítenek arra, hogy "ki és hogyan érkezett Bukába, és milyen 

közlekedési eszközzel", hogy "megteremtse a feltételeket" a 

provokáció megrendezéséhez. 

Putyin szerint a bukaresti provokáció hasonló a szíriai állítólagos 

vegyifegyver-használattal kapcsolatos állításokhoz. 

A bukaresti provokációt Oroszország "felháborító" 

hamisítványként ítélte el, amelyet kizárólag Moszkva rágalmazása 

céljából hoztak létre. Oroszország szerint az orosz csapatok által 

civilek tömeges megöléséről szóló ukrán állítások idővonala nem 

egyezik azzal az időponttal, amikor a csapatok ténylegesen 

elhagyták a Kijev környéki várost. Moszkva azt állította, hogy az 

ukrán erők az orosz kivonulás után rakéta- és harckocsitűzzel 

lőtték Bukát. 

https://sputniknews.com/20220403/russian-defence-ministry-rejects-accusations-russian-troops-have-killed-civilians-in-kievs-region-1094445298.html
https://sputniknews.com/20220403/russian-defence-ministry-rejects-accusations-russian-troops-have-killed-civilians-in-kievs-region-1094445298.html
https://sputniknews.com/20220403/experts-bucha-like-false-flag-incidents-to-continue-as-west-frustrated-over-propaganda-failures-1094447920.html
https://sputniknews.com/20220403/experts-bucha-like-false-flag-incidents-to-continue-as-west-frustrated-over-propaganda-failures-1094447920.html
https://sputniknews.com/20220403/experts-bucha-like-false-flag-incidents-to-continue-as-west-frustrated-over-propaganda-failures-1094447920.html
https://sputniknews.com/20220403/experts-bucha-like-false-flag-incidents-to-continue-as-west-frustrated-over-propaganda-failures-1094447920.html
https://sputniknews.com/20220403/experts-bucha-like-false-flag-incidents-to-continue-as-west-frustrated-over-propaganda-failures-1094447920.html
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Az orosz elnök azt is elmondta, hogy Kijev visszalépett az 

Isztambulban kötött megállapodásoktól, ami a tárgyalásokat 

zsákutcába vezette. A 
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elítélte Kijev következetlenségét a tárgyalások során, mondván, 

hogy ez megnehezíti a békefolyamatot. 

https://sputniknews.com/20220412/putin-says-lukashenko- 

handed-him-documents-that-expose-bucha-fake- 

1094706241.html 
 

C. Kramatorsk vasútállomás 

Kramatorszk vasútállomás elleni támadás: Apr. 19 , 2022 

Kijev és nyugati támogatói azonnal Oroszországot okolták az 

incidensért, de egy megfelelő vizsgálat valószínűleg nem ért egyet 

/ A Tochka-U egyszerű, tehetetlenséggel irányított ballisztikus 

rakétaként működik. Egyszerűen fogalmazva, a kezelők egy ismert 

helyről dolgozva a célpont irányába orientálják a rakétaindítót, 

majd kiszámítják a kilövési pont és a becsapódási pont közötti 

távolságot. A Tochka-U szilárd hajtóanyagú hajtóműve 28 

másodpercig ég, ami azt jelenti, hogy a rakéta hatótávolságát nem 

csupán a hajtómű égési ideje határozza meg, hanem a rakéta 

indítási szöge is - minél függőlegesebb a rakéta az indításkor, 

annál rövidebb lesz a hatótávolsága. 

Mivel a rakéta kimerülésig ég, a hajtómű leállása után a rakéta 

megszűnik a tisztán ballisztikus pályán, és a célpontja felé tartva 

közel függőleges helyzetet vesz fel. A robbanófejet a célpont felett 

egy kijelölt ponton bocsátják ki. A kramatorszki támadás esetében 

a Tochka-U a 9N123K fürtös robbanófejjel volt felszerelve, amely 

ötven szubmuníciót tartalmaz, amelyek mindegyike robbanóereje 

és halálos hatása egyetlen kézigránátéval azonos. 

A Tochka-U repülési jellemzői olyan törmelékmintázatot 

eredményeznek, amelyben a fürtös lőszerek csapódnak be először 

a földbe, majd a kimerített gyorsítórakéta következik, amely a 

robbanófej becsapódása után némi távolsággal a földbe csapódik. 

Ez úgymond árulkodó jelzést ad arról, hogy a rakéta milyen 

irányból indult, amit durván ki lehet számítani, ha a robbanófej 

becsapódási pontjától a gyorsítórakétán keresztül egy fordított 

azimutot lőünk. 

Ez a fizikai valóság az, ami az első igazi nyomot szolgáltatja arra 

vonatkozóan, hogy ki lőtte ki a Kramatorszkba csapódott Tochka-

U-t. A kapcsolat a 

https://sputniknews.com/20220412/putin-says-lukashenko-handed-him-documents-that-expose-bucha-fake-1094706241.html
https://sputniknews.com/20220412/putin-says-lukashenko-handed-him-documents-that-expose-bucha-fake-1094706241.html
https://sputniknews.com/20220412/putin-says-lukashenko-handed-him-documents-that-expose-bucha-fake-1094706241.html
https://sputniknews.com/20220412/putin-says-lukashenko-handed-him-documents-that-expose-bucha-fake-1094706241.html
https://sputniknews.com/20220412/putin-says-lukashenko-handed-him-documents-that-expose-bucha-fake-1094706241.html
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a rakétaindító rakéta földet érésekor a kazettás lövedékek 

becsapódási zónájához viszonyítva olyan fordított azimutot ad, 

amely még az esetleges eltolódás nagyvonalú hibahatárát is 

figyelembe véve is az ukrán kormány izgalmi ellenőrzése alatt álló 

területre mutat, ami azt jelenti, hogy aligha kétséges, hogy a 

kramatorszki pályaudvarra csapódott rakétát a 19. rakétabrigád, 

Ukrajna egyetlen Tochka-U-val felszerelt egységének operatív 

ellenőrzése alatt álló rakétaindítóból lőtték ki. Pontosabban, a 

rakétatörmelék törvényszéki értékelése egyértelműen azt 

mutatja, hogy a rakétát a 19. ukrán rakétadandár indította, amely 

Dobropolia közelében, Kramatorsztól mintegy 45 kilométerre 

állomásozik. 

A 19. rakétadandár stratégiai eszköznek minősül, ami azt jelenti, 

hogy közvetlenül az ukrán szárazföldi erők parancsnokságának 

parancsaira reagál. Röviden, ha a rakétát - a jelek szerint - a 19. 

rakétadandár lőtte ki, akkor azt a parancsnoki lánc felsőbb 

szintjéről kapott parancsok alapján tette. A kilövés nem volt 

véletlen... 

https://www.rt.com/russia/554138-kramatorsk-train-station- 

támadás 

Az ilyen törvényszéki bizonyítékok jó büntetőeljárásokhoz vezetnek, amikor a teljes 

igazság kiderül, ahogyan az általában a háborúban harcolók számára későn derül ki. A 

hamis zászlós hadműveletek különösen baljósak, mivel civileket céloznak, és csak 

remélni lehet, hogy a józanabb elmék inkább előbb, mint utóbb győzedelmeskednek, és 

a valósággal kezdenek foglalkozni, nem pedig a valódi agresszorok (a szokásos 

gyarmatosítók és azok az ukránok, akik elég szerencsétlenek ahhoz, hogy 

belekeveredjenek ebbe a proxyháborúba) "politikai céljaival" (globális uralom minden 

szükséges eszközzel). 

Oroszországnak abszolút semmi motivációja nincs arra, hogy rakétacsapást mérjen egy 

ukrajnai vasútállomásra, és óriási motiváció az ukrán erők számára, hogy ilyen 

támadást indítsanak, jól tudván, hogy ez további felháborodást vált ki Oroszország 

ellen nyugaton, és még több pénzt, fegyvert és esetleg szárazföldi csapatokat hoz. A 

motiváció és a szándék "apró részletei" döntő fontosságúak egy büntetőügy 

bizonyításához, és a nyugati médiakonglomerátumok mégsem a hírekről, hanem csak az 

amerikai kormány és az ukrán propagandáról számolnak be. 

A fényképészeti törvényszéki bizonyítékok ismét azt sugallják, hogy ez nem orosz 

támadás volt, hanem inkább egy ukrán hamis zászlós támadás, amely kéz a kézben jár 

az amerikai "információs háború" stratégiájával - és ártatlanok halnak meg, ahogy az 

amerikai háborúkban szokás. Az, hogy Zelenszkij elnök beleegyezik és részt vesz 

https://www.rt.com/russia/554138-kramatorsk-train-station-attack/
https://www.rt.com/russia/554138-kramatorsk-train-station-attack/
https://www.rt.com/russia/554138-kramatorsk-train-station-attack/
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ebben, azt bizonyítja, hogy az örökkévaló amerikai hegemóniára vonatkozó amerikai 

menetrendet többre értékeli, mint saját polgárainak életét, pontosan azt, amit egy 

távoli gyarmaton élő amerikai bábelnöknek elvárnánk. 
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Mivel Biden elnök és a nyugati média bizonyított szokása, hogy automatikusan 

Oroszországot hibáztatja az atrocitásokért, bizonyítékok vagy bármiféle objektív 3rd 

elemzés nélkül, az ukrán hadsereg valódi elkövetőit arra bátorítják, hogy folytassák és 

fokozzák ezeket a bűncselekményeket. 

Ezt a bűncselekményt (hamis bizonyítékok bemutatása az euro-amerikai 

közvéleménynek további ukrajnai bűncselekményekre való felbujtásként) fel lehet és fel 

kell venni a háborús és emberiesség elleni bűncselekmények listájára, amelyeket 

megfelelően és sietve Biden elnök, a nyugati főáramú hírközlő média (pl. CNN és BBC) és 

Zelenszkij elnök ellen kell felhozni. 

Az USA hamis zászlós műveletei - Egy hosszú, becstelen hagyomány 

90. A vietnami háborút hamis zászlós művelettel indították? 

A hamis zászlóknak régi amerikai hagyománya van, amely a 19. 

századra nyúlik vissza. / 1964 augusztusában az USA Észak-Vietnam 

elleni háborúja a megrendezett Tonkin-öbölbeli hamis zászlós 

incidenst követte. / Több mint egy évtizeden át tombolt, és 

mintegy három-négymillió vietnami, kambodzsai és laoszi halt meg 

az amerikai agresszióban, a történelem egyik legnagyobb 

bűntettében. / A válogatás nélküli terrorbombázás, többek között 

napalmmal, más gyújtószerkezetekkel, személy elleni kazettás 

bombákkal, a halálos dioxintartalmú Agent Orange és más tiltott 

fegyverek széleskörű használatával pusztította el Délkelet-Ázsiát és 

népét. / Laoszban szarin ideggázt használtak. A háború sebhelyei a 

mai napig megmaradtak a térségben. / Városok, falvak és falvak 

sokasága pusztult el, milliókat öltek meg, és további számtalan 

millióan szenvedtek kárt. / 1965 és 1973 között mintegy 

nyolcmillió tonna bombát vetettek be délkelet-ázsiai célpontok 

ellen, háromszor annyit, mint a második világháborúban. / 

Washington veresége a világháborúban nem fékezte globális 

dominancia iránti dühét, sőt... 

https://www.globalresearch.ca/45-years-ago-today/5711362 

Az igazság Tonkinról 

A Tonkin-öbölbeli incidensekkel kapcsolatos kérdések több mint 

40 éve fennállnak. Az elmúlt években nyilvánosságra hozott, 

egykor titkosított dokumentumok és hangszalagok azonban a 

korábban feltárt tényekkel együtt egyértelművé teszik, hogy 

magas rangú kormányzati tisztviselők elferdítették a tényeket és 

megtévesztették az amerikai közvéleményt azokkal az 

eseményekkel kapcsolatban, amelyek az USA teljes bevonulásához 

https://sputniknews.com/20220405/a-look-at-the-united-states-most-terrible-war-crimes-since-world-war-2-1094509673.html
https://sputniknews.com/20220405/a-look-at-the-united-states-most-terrible-war-crimes-since-world-war-2-1094509673.html
https://sputniknews.com/20220405/a-look-at-the-united-states-most-terrible-war-crimes-since-world-war-2-1094509673.html
https://www.globalresearch.ca/45-years-ago-today/5711362
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vezettek a vietnami háborúba. 

Pat Paterson parancsnokhelyettes, Amerikai Haditengerészet, 2008. február, 

Naval History Magazine, 22. kötet, 1. szám 

"Ezek az új dokumentumok és hangszalagok felfedik azt, amit a történészek nem 
tudtak feltárni. 

bizonyítani: Nem volt második támadás az amerikai haditengerészet hajói ellen a 
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Tonkin-öböl 1964. augusztus elején. Továbbá a bizonyítékok arra 

utalnak, hogy McNamara védelmi miniszter zavaró és szándékos 

kísérletet tett a bizonyítékok elferdítésére és a Kongresszus 

félrevezetésére." 

https://www.usni.org/magazines/naval-history- 

magazin/2008/február/február/igazság-

tonkinak-ről 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/aug/02/viet 

nam-elnökök-lie-to-wage-war-iraq 

https://www.historynet.com/case-closed-the-gulf-of-tonkin- 

incidens.htm 

A halálos áldozatok száma? Valahol 3,4 millió és... 

https://www.nytimes.com/1995/04/23/world/20-years-after-victory- 

vietnámi-kommunisták-milyen módon-ünnepeljük.html 

...és 3,8 millió. 

Senki sem számolja össze az amerikai erők által halálra kínzott ártatlan vietnamiak 

számát. 

Így nem meglepő, hogy az általuk kiképzett azovi neonácik bizonyára szintén ilyen 

szörnyű módszereket alkalmaznak. 

Occam borotvájának elve azt sugallja, hogy valószínűleg az azovaiak voltak, mivel 

megvan a motivációjuk, az eszközeik és a lehetőségeik, azonban egy igazságos világban, 

ahol az igazságosság uralkodik, meg kell várni a további bizonyítékokat, hogy teljesen 

biztosak legyünk a bűnösségükben, mielőtt elítélnénk őket, ellentétben azzal, hogy az 

amerikai média azonnal az oroszokra hárítja a felelősséget, annak ellenére, hogy erős 

bizonyíték van rá, hogy nem az oroszok voltak, mint például a bukai törvényszéki 

bizonyítékok, és az a tény, hogy az oroszok nem is voltak a városban, amikor a 

meggyilkoltakat megölték. 

91. Amerikai hamis zászlós akciókat használtak fel hamis bizonyítékként al-Aszad 

szíriai elnök ellen? 

Ukrajna: Légtérzárlatos zóna? Hamis zászlós művelet? Gavin 

OReilly, Global Research, március 09, 2022 

 

... 2017-ben a Szíriai Arab Köztársaság hat éven át a Nyugat által 
támogatott rendszerváltási művelet fogságában volt, amely 
válaszul indult arra, hogy Bassár el-Aszad szíriai elnök 2009-ben 
megtagadta, hogy az Egyesült Államokkal szövetséges Katarnak 
engedélyezze az országán keresztül egy gázvezeték építését, ami 
aláásta volna a kulcsfontosságú Oroszországgal való kapcsolatát. A 

https://www.usni.org/magazines/naval-history-magazine/2008/february/truth-about-tonkin
https://www.usni.org/magazines/naval-history-magazine/2008/february/truth-about-tonkin
https://www.usni.org/magazines/naval-history-magazine/2008/february/truth-about-tonkin
https://www.usni.org/magazines/naval-history-magazine/2008/february/truth-about-tonkin
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/aug/02/vietnam-presidents-lie-to-wage-war-iraq
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/aug/02/vietnam-presidents-lie-to-wage-war-iraq
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/aug/02/vietnam-presidents-lie-to-wage-war-iraq
https://www.historynet.com/case-closed-the-gulf-of-tonkin-incident.htm
https://www.historynet.com/case-closed-the-gulf-of-tonkin-incident.htm
https://www.historynet.com/case-closed-the-gulf-of-tonkin-incident.htm
http://www.nytimes.com/1995/04/23/world/20-years-after-victory-
https://www.politico.eu/article/why-the-arabs-dont-want-us-in-syria-mideast-conflict-oil-intervention/
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fent említett Ciklon-művelethez hasonlóan a Timber Sycamore is a 
nyugatiak és szövetségesei által a wahhabita terrorista csoportok 
felfegyverzését, finanszírozását és kiképzését jelentette volna, 
azzal a szándékkal, hogy eltávolítsák 

https://www.reuters.com/article/us-usa-syria-obama-order/exclusive-obama-authorizes-secret-u-s-support-for-syrian-rebels-idUSBRE8701OK20120801
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Aszad világi kormányát, és egy nyugatbarát vezetéssel helyettesíti. 
 

2013 júniusában Irán és a Hezbollah a szíriai kormány kérésére 
beavatkozott az ezt követő proxy-háborúba, és kulcsszerepet 
játszott Damaszkusz támogatásában a Nyugat által támogatott 
terrorista kampány visszaverésében; Ami azonban talán a 
legdöntőbb tényezőnek bizonyult a konfliktusnak az arab 
köztársaság javára történő megfordításában, az 2015 
szeptemberében következett be - egy orosz légi hadjárat, szintén a 
szíriai kormány kérésére, amely a terrorista csoportokat vette 
célba, és amely lehetővé tette Damaszkusz számára, hogy 
visszafoglalja az ellenőrzésük alá került hatalmas szíriai 
területeket, például a kulcsfontosságú Aleppó városát. 

 

Mivel a szíriai rendszerváltási művelet nem a tervek szerint halad, 
a washingtoni neokonok hamarosan kétségbeesett - és vakmerő - 
intézkedésekhez folyamodnának. 

 

2017. április 4-én thhamis zászlós vegyi támadás történt a szíriai 
Khan Shaykhun városában, amelyért azonnal Damaszkuszt 
okolták, és amelynek következtében Donald Trump akkori 
amerikai kormánya három nappal később cirkálórakétákkal 
csapást mért egy szíriai kormányzati légibázisra, Ez egy rendkívül 
provokatív akció volt, amely azonban éppen csak elmaradt a 
rendszerváltási lobbi által követelt teljes körű katonai 
beavatkozástól - ettől nem riadtak vissza, és ugyanezt a taktikát 
egy évvel később Douma városában is végrehajtották, aminek 
következtében az USA, Nagy-Britannia és Franciaország ismét 
légicsapásokat indított a szíriai kormány célpontjai ellen, szintén 
éppen csak elmaradt a teljes körű beavatkozástól. 

 

92. Voltak-e "hamis zászlós" műveletek Irán és Irak ellen? 

A "hamis zászló" kifejezést használhatjuk egy másik nemzet által képzelt fenyegetés 
leírására. 

hogy igazolja az ellene irányuló támadást, mint a következő idézetben. 

Irán, az Egyesült Államok és a hamis zászlók - Robert Fantina, 

Global Research, 2020. szeptember 15., American Herald Tribune 

2020. szeptember 13./ Az Egyesült Államok kormányszóvivői 

örökké démonizálják Iránt. Mike Pompeo külügyminiszter 

kijelentette, hogy Irán a terrorizmus legfőbb támogatója a világon. 

Ennek megfelelően nagyon is reális annak a lehetősége, hogy az 

Egyesült Államok háborút indít Irán ellen. / Nem szabad 

elfelejtenünk, hogy Irán 1798 óta nem szállt meg más országot: 

https://www.welt.de/politik/ausland/article165905578/Trump-s-Red-Line.html
https://www-independent-co-uk.cdn.ampproject.org/v/s/www.independent.co.uk/voices/douma-syria-opcw-chemical-weapons-chlorine-gas-video-conspiracy-theory-russia-a8927116.html?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&amp&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D&fbclid=IwAR1NlDoAeSBKaFgrNzbwYa-EbqJPSh8Gt9s-pbP5j8NgPuW88cCA3Sh-DA4%23aoh%3D16142906312011&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Fvoices%2Fdouma-syria-opcw-chemical-weapons-chlorine-gas-video-conspiracy-theory-russia-a8927116.html
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igen, ez 222 évvel ezelőtt volt. Az USA jelenleg Palesztinát, 

Jement, Szíriát bombázza, vagy támogatja a bombázást, 
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Afganisztán, Líbia és Szomália. Szankciókkal sújtja Venezuelát, 

mérhetetlen szenvedést okozva ott, és "rendszerváltást" akar 

abban a nemzetben is. Pompeo pedig veszi a bátorságot, hogy azt 

mondja, hogy Irán a terrorizmus legfőbb támogatója a világon. 

Bármilyen objektív mérce szerint ezt a címet az USA-nak kell 

viselnie / Donald Trump elnök és társai minden ténnyel szemben 

folyamatosan az iráni fenyegetések hamis zászlaját emelik a 

világra. Ez az amerikai hadviselés évszázados forgatókönyvét 

követi: ne értsen egyet egy másik nemzet politikájával, majd 

hozzon létre egy olyan narratívát, amely azt a nemzetet a világra 

vagy saját polgáraira nézve fenyegetésként pozícionálja; tartsa 

fenn ezt a retorikát, amíg legalább néhány ember el nem kezdi 

elhinni, majd támadja meg. És általában az egyetlen ember, akinek 

tényleg be kell vennie ezt a bizonyos tündérmesét, a kongresszus 

tagjai, akik nagyon hajlékonyak, amikor háborút kell indítani... 

https://www.globalresearch.ca/iran-united-states-false- 

flags/5723902 

A "hamis zászló" kifejezés utóbbi használatát használták az iraki háború 

kirobbantásához, ahogyan azt a könyvkritika is kifejti: Propaganda, hazugságok és hamis 

zászlók: How the U.S. Justifies its Wars (2020 június, Red Pill Press), Robert Fantina 

újságíró és emberi jogi aktivista. 

Hogyan gyűjti az USA a támogatást olyan háborúkhoz, amelyek világszerte ártatlan 
emberek millióit ölik meg? 

Az új könyv azonosítja a paradigmát, amely az Egyesült Államok 

háborúba való belépési döntéseit alapozza meg, a múltban és a 

jelenben, valamint a kormány és a média által használt 

narratívát, hogy széleskörű támogatást nyerjen / Robert Fantina, 

2020. május 21., május 21. 

Az amerikai őslakosok elleni kampányok. Az 1812-es háború. Az I. 

világháború, a II. világháború, Irak és Afganisztán... Az Egyesült 

Államok történelme túlnyomó részében háborúban állt. / Ezek a 

háborúk ártatlan férfiak, nők és gyermekek millióit ölték meg 

világszerte. A legtöbbször azonban gyenge bizonyítékokon, 

megkérdőjelezhető indítékokon és egyenesen hazugságokon 

alapultak. Miért támogatja akkor a közvélemény nagy része 

rendületlenül az amerikai csapatokat? Miért elégedett sok 

amerikai a Jemen, Szíria, Afganisztán, Pakisztán és más közel-

keleti országok amerikai bombázásaival, miközben tudják, hogy ez 

katasztrofális méretű éhínséget és menekültválságot okoz? / Új 

könyvében, a Propaganda, hazugságok és hamis zászlók: How the 

https://www.globalresearch.ca/iran-united-states-false-flags/5723902
https://www.globalresearch.ca/iran-united-states-false-flags/5723902
https://www.globalresearch.ca/iran-united-states-false-flags/5723902
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U.S. Justifies its Wars (június 2020, Red Pill Press) című könyvében 

Robert Fantina újságíró és emberi jogi aktivista elmagyarázza, 

hogy az amerikai kormány az amerikai forradalmat megelőző idők 

óta hogyan hangolja a közvéleményt háborúi és katonai céljai 

támogatására. 

/ Az Egyesült Államok minden háborújának mélyreható, átfogó elemzésén 
keresztül. 
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gyarmati elődje 1755-től napjainkig folytatott, Fantina egy világos 

mintát mutat be, amely nem csak a háborúba való belépésről szóló 

döntéseket alakította, hanem azt a narratívát is, amellyel az 

amerikai polgárok támogatását igyekeztek megnyerni ezeknek az 

akcióknak. / Ez a minta először is abból áll, hogy a Fantina által 

"hamis zászlóknak" nevezett jelenségeket - azaz vélt 

fenyegetéseket, veszélyeket vagy emberi jogi jogsértéseket, 

például Irak nem létező tömegpusztító fegyvereit és a 9/11-ben 

való részvételét, vagy a szíriai kormány állítólagos vegyi 

támadásait, amelyeket soha nem támasztottak alá. Ezután 

következik a propaganda használata a közvélemény 

manipulálására és a széles körű támogatás megszerzésére. A 

média a kormányt idézve és utánozva segít terjeszteni ezt a 

propagandát. Ez a megközelítés sikeresen szerzett támogatást 

mind a hivatalos hadviseléshez, mind az olyan agresszív 

cselekményekhez, mint más országok erőforrásainak kifosztása és 

baloldali külföldi vezetők eltávolítása. / Az emberi életekben 

kifejezett költségek megdöbbentőek. Csak a második világháború 

óta a becslések szerint az USA legalább 20 000 000 embert ölt meg 

több mint 37 országban. Válaszul a 2001. szeptember 11-i 3000 

amerikai állampolgár meggyilkolására az USA legalább 1.000.000 

iraki embert ölt meg, akiknek kormányukkal együtt semmi közük 

nem volt az USA elleni 2001. évi támadásokhoz... 

https://www.globalresearch.ca/how-does-us-rally-support-wars- 

kill-millions-people/5713576 

Ugyanez vonatkozik Afganisztánra is. 
 

Putyin elnök bűnös, amíg ártatlansága be nem bizonyosodik - A 

kisebbségek mindennapi tapasztalata az USA-ban 

Hányszor kerültek fekete (spanyolajkú és muszlim) férfiak Amerikában (és szerte a 

világon) hamis bizonyítékok alapján életük nagy részére börtönbe (és fekete 

telephelyekre)? Annyiszor, hogy megszámolni sem lehet őket. 

55 év után felmentették a Malcolm X meggyilkolásáért 

jogtalanul elítélt két férfit - Muhammad A. Aziz és Khalil Islam, 

akik egyenként több mint 20 évet ültek az életfogytiglani 

börtönbüntetésből, mindig is fenntartották ártatlanságukat, írta 

Nora McGreevy, november 19, 2021 / Felmentették a Malcolm X 

meggyilkolásáért jogtalanul bebörtönzött két férfit. A fordulat 

több mint öt évtizeddel a polgárjogi vezető 1965-ös meggyilkolása 

után érkezett - jelentette Ashley Southall és Jonah E. Bromwich a 

https://www.globalresearch.ca/how-does-us-rally-support-wars-kill-millions-people/5713576
https://www.globalresearch.ca/how-does-us-rally-support-wars-kill-millions-people/5713576
https://www.globalresearch.ca/how-does-us-rally-support-wars-kill-millions-people/5713576
https://www.cnn.com/specials/malcolm-x
https://www.cnn.com/specials/malcolm-x
https://time.com/5778688/malcolm-x-assassination/
https://time.com/5778688/malcolm-x-assassination/
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New York Times számára. / Egy bíró 22 hónapos vizsgálat után 

felmentette Muhammad A. Azizt és Khalil Islamot, az 1966-os 

gyilkosságért elítélt három férfi közül kettőt. 

https://www.nytimes.com/2021/11/17/nyregion/malcolm-x-killing-exonerated.html?name=styln-malcolm-x&region=TOP_BANNER&block=storyline_menu_recirc&action=click&pgtype=LegacyCollection&variant=show&is_new=false
https://innocenceproject.org/historic-exonerations-muhammad-aziz-khalil-islam-1965-assassination-of-malcolm-x/
https://nymag.com/news/features/38358/
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Cyrus R. Vance Jr. manhattani kerületi ügyész és az Innocence 

Project ügyvédjei vezetésével, amely a tévesen elítéltek 

felmentésére törekszik... 

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/malcolm-x- 

börtön-gyilkosság-gyilkosság-180979088/ 
 

A média rendkívül kifinomult hollywoodi stílusú elfogultsága - a valódi 

oknyomozó újságírás megcsúfolása. 

Az ukrajnai fegyveres konfliktusról az Egyesült Államokban a korábbi háborúktól 

merőben eltérő módon számolnak be, amint azt Julie Hollar, a FAIR online hírportál 

munkatársa elmagyarázza. 

Mennyivel kevésbé hírértékűek a civilek más konfliktusokban? 

Sokkal kevésbé, különösen, ha az USA áldozatai - Julie Hollar by 

Julie Hollar March 18, 2022 

 

Ahogy az amerikai hírmédia az ukrajnai orosz invázió első sokkoló 

heteiről tudósított, néhány médiafigyelő - mint például a FAIR 

alapítója, Jeff Cohen (Common Dreams, 22.2.28.) - megjegyezte, 

hogy benyomásaik szerint a tudósítás különbözik a korábbi 

háborúkhoz képest, különösen a civilekre gyakorolt hatásokra való 

összpontosítás tekintetében. / E megfigyelések számszerűsítése és 

elmélyítése érdekében a FAIR megvizsgálta az ukrajnai háborúról 

szóló tudósítások első hetét (22.2.24.-22.2.3.) az ABC World News 

Tonight, a CBS Evening News és az NBC Nightly News 

műsoraiban. A Nexis híradástechnikai adatbázisát használtuk arra, 

hogy a vizsgált időszakban megszámoljuk az Ukrajnáról szóló 

forrásokat (kinek a hangja hallatszik?) és szegmenseket (milyen 

szempontok alapján tudósítanak?). Ha összehasonlítjuk ezt a 

tudósítást más konfliktusokról szóló tudósításokkal, akkor kiderül, 

hogy az amerikai tisztségviselőkre támaszkodnak az események 

kialakításában, és az is, hogy újonnan felfedezett képességgel 

tudósítanak a civilekre gyakorolt hatásokról - amikor ezek a civilek 

fehérek, és nem az USA hivatalos ellensége, hanem maga az USA 

támadja őket. 

 

93. Miért állnak az ottani háborúról szóló ukrán "információforrások" elsősorban 

"emberi érdekű", tragikusan szomorú történetekből, és miért nem 

szakértőkből? 

Az egyik legmeglepőbb dolog a korai tudósításokban az ukrán 

források puszta száma volt. A FAIR mindig felszólítja a hírmédiát, 

https://innocenceproject.org/all-cases/
https://innocenceproject.org/all-cases/
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/malcolm-x-prison-killed-assassination-180979088/
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/malcolm-x-prison-killed-assassination-180979088/
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/malcolm-x-prison-killed-assassination-180979088/
https://www.commondreams.org/views/2022/02/28/so-what-it-looks-when-corporate-media-opposes-war


505 
 

hogy keresse meg azoknak a nézőpontját, akiket az események 

leginkább érintenek, és az amerikai csatornák ebben a háborúban 

sokkal nagyobb mértékben teszik ezt, mint a közelmúlt 

történelmének bármely más háborújában. Az összesen 234 

forrásból - amelyek közül 230-nak azonosítható volt a 

nemzetisége - 1919 ukrán volt (köztük öt az Egyesült Államokban 

élő). 
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túlnyomórészt utcai interjúk, amelyek ritkán tartalmaztak egy-két 

sornál többet. Még az a három ukrán személy is, akit releváns 

szakmai szakértelemmel rendelkezőnek azonosítottak - két orvos 

és egy újságíró -, csak a háborúval kapcsolatos személyes 

tapasztalataikról beszélt. Huszonegyen (az ukrán források 17%-a) 

jelenlegi vagy volt kormányzati vagy katonai tisztviselők voltak. / 

Azzal, hogy ennyi ukrán hangot hallatunk, de ilyen keveseket 

kérünk fel tényleges elemzésre, szimpátiát keltünk, de egy olyan 

nép iránt, amelyet elsősorban bábuként vagy áldozatként 

ábrázolunk, nem pedig értékes tudással, történelemmel és a saját 

jövőjük meghatározásához való potenciális hozzájárulással. / 

Közben az orosz kormányzati források csak négyszer jelentek meg. 

Tizenhat másik orosz forrást idéztek: 13 utcai személyt, egy 

ellenzéki politikust és két gazdag családtagot. / Nyolcvan forrás az 

Egyesült Államokból származott, köztük 57 jelenlegi vagy volt 

amerikai tisztviselő. Az Európai Unió diplomáciai szerepvállalása 

ellenére csak két nyugat-európai forrás szerepelt: a norvég NATO-

főtitkár és egy német civil, aki Lengyelországban segít a 

menekülteknek. Nyolc Ukrajnában élő külföldi civil is szerepelt: 

három amerikai, három afrikai és két közel-keleti. / És bár a 

politikai vezetők kétségtelenül fontos ismereteket és perspektívát 

adnak a háborús tudósításokhoz, ugyanígy a regionális 

szakértelemmel rendelkező tudósok, agytrösztök és civil 

szervezetek is. Ezek a hangok azonban szinte teljesen háttérbe 

szorultak, mindössze öt ilyen civil társadalmi szakértő jelent meg a 

vizsgált időszakban. Mindegyikük az Egyesült Államokban volt, bár 

az egyikük az ukrán-amerikai Michael Sawkiw (CBS, 2/24/22) volt, 

aki az Amerikai Ukrán Kongresszusi Bizottságot képviselte (az 

Ukrán Nacionalisták Szervezetének Sztepan Bandera frakciójához 

kapcsolódó szervezet, amely a második világháború alatt részt vett 

a holokausztban)... 

https://fair.org/home/how-much-less-newsworthy-are-civilians- 

in-other-conflicts (A félkövér szöveg egy részét a szerző adta 

hozzá) 

Ez csak néhány abból a visszataszító mélységből, ahová az amerikai "újságírás" süllyedt. 

Többé már nem híreket közölnek, hanem inkább koholt "híreket" gyártanak, pontosan 

olyanokat, mint a filmek, amelyek célja a maximális érzelmi hatás kiváltása, mínusz 

minden valódi érdemi információ a "gonosz másik" által okozott szörnyű szenvedésen 

kívül. 

A Fair.com szakterülete egyébként a média elfogultsága, és a teljes fent idézett cikk a 
következő 

https://youtu.be/hEQNVhlLnKs
http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CO%5CR%5COrganizationofUkrainianNationalists.htm
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3429340
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3429340
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3429340
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3429340
https://fair.org/home/how-much-less-newsworthy-are-civilians-in-other-conflicts
https://fair.org/home/how-much-less-newsworthy-are-civilians-in-other-conflicts
https://fair.org/home/how-much-less-newsworthy-are-civilians-in-other-conflicts
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(mint a dokumentumban található összes hivatkozást) érdemes elolvasni. 
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94. Az önök kormánya a provokáció és eszkaláció, provokáció és eszkaláció, 

provokáció és eszkaláció politikáját folytatja Ukrajnában? 

Mintha az Oroszország elleni szankciók széles skálája és a nyugati bankokban lévő orosz 

vagyonok ellopása nem lenne elég, az USA-nak és a NATO-nak addig kell fokoznia a 

fegyverkezést, amíg az utolsó ukrán is meg nem hal. 

Mielőtt azonban ez megtörténne, valamelyik nyugati ország háborút fog hirdetni 

Oroszország ellen. Ez biztos. A tömeget és a lendületet, amely ezt a háborús törekvést 

hajtja, nem fogja megállítani sem a józan ész, sem az önfenntartás. Mindazonáltal 

Oroszország már korábban is legyőzte a nácikat, és kétségtelenül újra le fogja győzni. 

Mindenesetre az USA és a NATO jelenleg elárasztja az Oroszországgal szomszédos 

nemzeteket, és gyilkolásra kiképzett katonákat küld. Diplomácia? Úgy tűnik, hogy már 

nincsenek amerikai diplomaták. Ez egy letűnt korszak lelete, amikor az USA-nak néha 

kedvesnek kellett tettetnie magát, legalábbis egy kicsit. Most már nem. 

2022.03.31 Miért teszi a több amerikai csapat Európában a régi 

kontinenst az amerikai biztonsági szükségletek túszává - Az 

Egyesült Államoknak több csapatra lehet szüksége Európában, 

miután Oroszország ukrajnai különleges művelete véget ér - 

mondta Tod Wolters tábornok, az amerikai európai 

parancsnokság parancsnoka március 29-én amerikai 

szenátoroknak, de nem részletezte, hogy állandó támaszpontokra 

gondol-e. Az elmúlt hónapokban az amerikai katonai erők 

létszáma nagyjából 60 ezerről 102 ezerre emelkedett Európában. 

"Amerika európai jelenléte a Nyugat-Európa feletti regionális 

dominanciát, valamint a behatolást és bekerítést jelenti Kelet-

Európában Oroszország határai mentén" - mondja Brian Berletic 

geopolitikai elemző, volt amerikai tengerészgyalogos. "Ez mindig is 

egy eszkalációs folyamat volt, amely egyre közelebb kerül az 

Oroszországgal való konfliktushoz, akár közvetlenül, akár - 

ahogyan azt most Ukrajnában látjuk - közvetítéssel." 

A szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának keddi 

meghallgatásán Tod Wolters tábornokot Roger Wicker szenátor 

(R-Miss.) arról kérdezte, hogy az Egyesült Államoknak növelnie 

kellene-e az Európában állandóan állomásozó csapatok számát a 

rotációs erők helyett. Wolters azt válaszolta, hogy "az a gyanúja", 

hogy az USA-nak "az ukrán-orosz forgatókönyv befejezése után" 

még mindig több csapatra lesz szüksége a térségben. A tábornok 

azonban hozzátette, hogy a Pentagonnak "meg kell vizsgálnia az 

európai hozzájárulásokat, hogy okos döntést hozhasson arról, 

hogy a jövőben hova menjen". 

https://sputniknews.com/20220330/us-may-still-need-more-troops-in-europe-after-ukraine-russia-scenario-says-top-american-general-1094316585.html
https://sputniknews.com/20220330/us-may-still-need-more-troops-in-europe-after-ukraine-russia-scenario-says-top-american-general-1094316585.html
https://sputniknews.com/20220330/us-may-still-need-more-troops-in-europe-after-ukraine-russia-scenario-says-top-american-general-1094316585.html
https://sputniknews.com/20220330/us-may-still-need-more-troops-in-europe-after-ukraine-russia-scenario-says-top-american-general-1094316585.html
https://sputniknews.com/20220330/us-may-still-need-more-troops-in-europe-after-ukraine-russia-scenario-says-top-american-general-1094316585.html
https://sputniknews.com/20220330/us-may-still-need-more-troops-in-europe-after-ukraine-russia-scenario-says-top-american-general-1094316585.html
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Wolters megjegyzései mégis több kérdést hagytak maguk után, 

mint választ, mivel továbbra sem világos, hogy a további amerikai 

katonai erőket állandó jelleggel vetnék-e be. 
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"Szerintem a vonakodás két dologból fakadt" - mondja Scott 

Ritter, amerikai katonai elemző, volt ENSZ-fegyverügyi felügyelő 

és tömegpusztító fegyverekről szóló bejelentő. "Az egyik - az 

amerikai erők állandó jelenléte vagy megerősített állandó 

jelenléte Európában megkövetelné, hogy egy nemzet hajlandó 

legyen befogadni ezeket az amerikaiakat, és ez bizonyos politikai 

problémákat okoz ezeknek a nemzeteknek. Kettő pedig - a 

nemzetnek képesnek kellene lennie arra, hogy gazdaságilag 

támogassa ezt a telepítést." 

Ritter kifejtette, hogy az USA világossá tette, hogy vége annak a 

napnak, amikor az amerikai csapatok tengerentúli kiküldésének és 

fenntartásának költségeit egyedül fizette, és most Európán múlik, 

hogy "legalább a költségek jelentős részét kifizesse a csapatok 

befogadásának". A tábornok tisztában van ezekkel a pénzügyi és 

politikai ismeretlenségekkel, ezért habozik - teszi hozzá a katonai 

elemző. 

Eközben az Európában állomásozó amerikai csapatok száma 2021 

októbere óta 60 000-ről mintegy 102 000-re emelkedett. 

Összehasonlításképpen: a NATO-val szövetséges európai államok 

1957-ben, a hidegháború idején összesen 450 000 amerikai 

katonát fogadtak - írja az Axios. Az 1997-es NATO-Oroszország 

Alapító Okirat értelmében a transzatlanti blokknak tilos "jelentős 

harci erők állandó állomásoztatása" a keleti szárnyán..... 

https://sputniknews.com/20220330/why-more-american-troops- 

Európában-az-öreg-kontinens-az-öreg-kontinenst-az-biztonsági-

parancsok-1094336657.html 

Provokálni és fokozni, provokálni és fokozni. Így kell háborút kezdeni, és amikor 

Oroszország a célpontja ennek a stratégiának, ez a módja egy termonukleáris háború 
kirobbantásának. 

A NATO hadgyakorlatot tart Oroszország határán - "Bold Dragon" 

gyakorlatot tartottak Észtországban, 11 Apr, 2022 

A brit, francia és dán katonák, akik a közelmúltban érkeztek a 

NATO Észtország harccsoportjába, a hétvégén közös gyakorlatot 

kezdtek az észt erőkkel. 

A jelenleg is zajló Bold Dragon hadgyakorlatot, amelyen külföldi 

katonák és az észt 1. gyalogsági dandár tagjai vesznek részt, az 

ország központi katonai gyakorlóterén tartják... 

https://www.rt.com/news/553692-nato-estonia-drills-ukraine/ 

https://sputniknews.com/20220330/why-more-american-troops-in-europe-will-make-old-continent-hostage-to-us-security-imperatives-1094336657.html
https://sputniknews.com/20220330/why-more-american-troops-in-europe-will-make-old-continent-hostage-to-us-security-imperatives-1094336657.html
https://sputniknews.com/20220330/why-more-american-troops-in-europe-will-make-old-continent-hostage-to-us-security-imperatives-1094336657.html
https://sputniknews.com/20220330/why-more-american-troops-in-europe-will-make-old-continent-hostage-to-us-security-imperatives-1094336657.html
https://www.rt.com/news/553692-nato-estonia-drills-ukraine/
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Provokatív? 
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Az összes nemzetközi törvényt és szerződést semmibe vette az egyesített 

Clinton/W. Bush/Obama/Trump/Biden adminisztrációk. 

Az 1997-es NATO-Oroszország alapító okirat? Baromság! Nemzetközi jog? Baromság! Egy 

újabb háború gazdasági következményei most? Baromság! 

Az egyetlen dolog, ami számít, a háborúval kapcsolatos iparágakból származó 

negyedéves osztalékok a szupergazdagok számára, mert ők birtokolják a politikusokat és 

a hírmonopóliumokat is. Mindezek mellett a háborúhoz vezető út mentén vannak finom 

kis juttatások, amelyeket biztosan élveznek a nagy "harcosok", a nyugat szégyentelen 

"emberei". 
 

Ukrajna erőszakkal tart több ezer túszt - A TASZSZ-nak hangot adva34 

A dezinformációs hullámok (az amerikai kormány által finanszírozott források és ukrán 

csatlósaik által gondosan kidolgozott megtévesztések, koholmányok, torzítások stb.) 

tükrében úgy tűnik, hogy az orosz hírügynökségnek, a TASZSZ-nek legalább egy pillanatra 

időt kell szánni erre az olvasónak. 

Több mint 6300 külföldit tartanak túszként ukrán nacionalisták - 

orosz védelmi minisztérium, 2022. április 9. 

Elmondta azt is, hogy a nap folyamán több mint 19 600 embert, 

köztük több mint 3300 gyermeket evakuáltak Ukrajna veszélyes 

régióiból, valamint a Luganszki és Donyecki Népköztársaságokból 

Oroszországba. 

Moszkva, április 8. /TASZSZ/ Az ukrán nacionalisták továbbra is 

túszként tartanak fogva több mint 6300 külföldi állampolgárt 13 

országból - közölte pénteken Mihail Mizsincev, az orosz Nemzeti 

Védelmi Irányítási Központ vezetője. 
 
 
 

34 "Instrumentum vocale", "hangszer hanggal" - így határozta meg a rabszolgát Varro, 

akit Róma legnagyobb tudósának tartanak. Vajon a mai nyugati politikusok és az MSM 

hírszerkesztők és "újságírók" többsége különbözik-e Varrótól? Vajon a legtöbbjük 

hallgatja-e az amerikai célországok népének vagy vezetőinek a hangját? Van-e egyáltalán 

hangja a mai rabszolgáknak? Az amerikai hegemón törekvések célpontjai olyannyira a 

rabszolgák alatt vannak, hogy nem engedik meg nekik, hogy hangjukat hallassák? Mikor 

olvasta utoljára egy nyugati hírfogyasztó egy Szomáliában, a Kongói Demokratikus 

Köztársaságban, Csádban, Etiópiában stb. éhen haló gyermek utolsó gondolatait és 

érzéseit? Az amerikai kormány diktátumával ellentétes hangok betiltása a harmadik 

világháború egyik fő oka lesz, és potenciálisan az emberiség kihalása, valamint számtalan 

emberi jog, nemzeti és nemzetközi törvény alapvető megsértése. A Google és az MSN 

https://www.globalhungerindex.org/
https://www.vulture.com/2022/03/youtube-tiktok-meta-block-russia-owned-rt.html
https://www.vulture.com/2022/03/youtube-tiktok-meta-block-russia-owned-rt.html
https://www.vulture.com/2022/03/youtube-tiktok-meta-block-russia-owned-rt.html
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"rangsorolásának" megszüntetése pontosan ugyanez, és már évek óta folyik. 
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"Az ukrán nacionalisták továbbra is túszként, emberi pajzsként 

tartanak fogva 13 országból 6362 külföldi állampolgárt" - mondta. 

Elmondta azt is, hogy a nap folyamán több mint 19 600 embert, 

köztük több mint 3300 gyermeket evakuáltak Ukrajna veszélyes 

régióiból, valamint a Luganszki és Donyecki Népköztársaságokból 

Oroszországba. 

"A Kijev által teremtett nehézségek és akadályok ellenére a nap 

folyamán 19 612 embert, köztük 3356 gyermeket evakuáltak a 

különböző ukrajnai régiók veszélyes zónáiból, valamint a Luganszki 

és Donyecki Népköztársaságokból Oroszország felé. A különleges 

katonai művelet kezdete óta összesen 677 758 embert, köztük 

131 706 gyermeket evakuáltak" - mondta. 

Mizsincev szerint pénteken mintegy 2920 személygépkocsi lépte 

át az orosz határt, a művelet kezdete óta pedig 86 980 

személygépkocsi. 

Az ukrán fél szándékosan akadályozza a Mariupolból való 

evakuálást az Oroszország által megnyitott humanitárius 

folyosókon keresztül, a Németország, Törökország és 

Franciaország humanitárius kezdeményezéseire adott válaszlépés 

részeként - mondta Mizsincev. 

Mizsincev szerint az orosz fegyveres erők naponta nyitnak 

humanitárius folyosókat Harkovból és Mariupolból. Ezen kívül 

naponta nyitnak még egy humanitárius folyosót Németország, 

Törökország és Franciaország humanitárius kezdeményezéseire 

adott válaszként Mariupoltól Berdjanszkig, ahonnan felszíni 

szállítással a Krímbe vagy Zaporozsjéba, illetve tengeri szállítással 

más célállomásokra juthatnak el. 

"Az ukrán fél egyetlen alkalommal sem erősítette meg ennek a 

humanitárius folyosónak a biztonságát, és továbbra is 

szándékosan akadályozza e humanitárius kezdeményezések 

végrehajtását" - mondta. 

A nacionalista egységek harcosai mérgező vegyi anyagokat 

tartalmazó raktárakat aknáztak el egy avdejevkai kokszgyárban, és 

azt tervezik, hogy felrobbantják azokat, amikor a Donyecki 

Népköztársaság (DPR) erői megközelítik a várost - közölte 

Mizsincev. 

"Avdejevkában a nacionalista egységek harcosai barbár 

provokációt készítettek elő a szomszédos területek lakóinak 
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mérgező vegyszerekkel való tömeges megmérgezésével. E célból a 

neonácik aláaknázták a kokszgyár mérgező vegyi anyagokat tároló 

raktárait, és azt tervezik, hogy 
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felrobbantják őket, amikor a Donyecki Népköztársaság egységei 

megközelíteni a várost" - mondta. 

https://tass.com/world/1435147 

Más szóval, ukránok nagy számban menekülnek Oroszországba nap mint nap, nem pedig 

a szomszédos Moldáviába, Romániába, Magyarországra és Szlovákiába, bár néhányan 

Lengyelországba tartanak, hogy csatlakozzanak az USA oldalán ehhez a háborúhoz, 

amelyet Ukrajna demokratikusan megválasztott elnökének amerikai megbuktatása 

indított el. Továbbá az ukrán "jobboldali nacionalisták", akiket alig lehet 

megkülönböztetni a második világháborús náciktól, erőszakkal akadályozzák meg, hogy 

Oroszországban keressenek menedéket, amennyire csak tudnak. Hogy miért? 
 

Motiváció 

Biden elnök, családtagjai és az általa kinevezett kabinet számos vezető tisztségviselője 

rendelkezik a kormányzati pozícióik, lobbicsoportjaik, agytrösztjeik és a hadiiparral 

kapcsolatos vállalataik közötti összeférhetetlenség látszatával35 . 

Ezenkívül az amerikaiak többsége általánosan úgy véli, hogy az amerikai háborúk jót 

tesznek az amerikai gazdaságnak, ami segíthet az amerikai politikusokat háborúk 

indítására ösztönözni. 

Ezzel párhuzamosan az ENSZ Közgyűlésében a legtöbb nemzetet az amerikai 

fenyegetések és/vagy kenőpénzek gazdasági túszként tartják fogva. Ahogy Caitlin 

Johnstone politikai szakértő 2020-ban megjegyezte, az USA-nak nincsenek 

szövetségesei, csak túszai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tass.com/world/1435147
https://nypost.com/2021/05/26/hunter-bidens-ukraine-salary-was-cut-after-joe-biden-left-office/
https://thegrayzone.com/2019/10/13/dcs-atlantic-council-raked-in-funding-from-hunter-bidens-corruption-stained-employer-while-courting-his-vp-father/
https://money.usnews.com/investing/slideshows/best-defense-stocks-to-buy-now
https://money.usnews.com/investing/slideshows/best-defense-stocks-to-buy-now
https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/The-Economic-Consequences-of-War-on-US-Economy_0.pdf
https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/The-Economic-Consequences-of-War-on-US-Economy_0.pdf
https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/The-Economic-Consequences-of-War-on-US-Economy_0.pdf
https://consortiumnews.com/2020/10/21/america-has-no-allies-only-hostages/
https://consortiumnews.com/2020/10/21/america-has-no-allies-only-hostages/
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35 Lásd a cikk 1. végjegyzetét a Biden elnök kabinetjének vezető tagjainak konkrét neveiről, beosztásairól és 
az "összeférhetetlenség látszatáról". 
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A szakasz összefoglalása 

Alapos, jól megalapozott és ellenőrzött nyilvános információk alapján úgy tűnik, hogy 

Biden elnök az ő, a fia36 , és a kabinet legfőbb tagjainak korrupciója, fenyegetései és 

elképesztő provokációk sora miatt a harmadik világháború és a termonukleáris 

armageddon szélére sodorta az USA-t és Oroszországot. 

A nyugati agytrösztök (mint például az Atlanti Tanács), kormánytisztviselők és a 

vállalati/kormányzati irányítású európai és amerikai mainstream "hírmédia" által 

alkotott, szinte általánosan elfogadott képekkel ellentétben Putyin orosz elnöknek volt és 

van igazolható jogi alapja arra, hogy biztosítsa nemzetének biztonságát az Oroszországgal 

szembeni, egyre növekvő amerikai/európai erőszakos fenyegetéssel szemben, mivel a 

halálos kórokozókat tartalmazó amerikai BSL-3 és BSL-4 laboratóriumok szétszórva 

találhatók Ukrajna területén, beleértve a határaihoz nagyon közel eső területeket, 

amelyek csak egyet jelentenek a nemzetének biztonságát fenyegető, igazolható 

fenyegetések hosszú listájából. 

Az USA a "tömegpusztító fegyverekre" vonatkozó hamis információk alapján szállta meg 

Irakot, beleértve a vegyi és biológiai fegyvereket is, de egyet sem találtak. Ugyanezen 

ukrajnai tömegpusztító fegyverek esetében még az USA legmagasabb rangú tisztviselői 

is elismerik, hogy halálos kórokozókat tároltak és kutattak Ukrajnában, és megpróbálják 

megsemmisíteni a bizonyítékokat, hogy "ne kerüljenek orosz kézbe". 
 

 

36 https://nypost.com/2022/04/10/jim-jordan-hunter-biden-texts-ties-in-the-entire-family/ 

https://thegrayzone.com/2019/10/13/dcs-atlantic-council-raked-in-funding-from-hunter-bidens-corruption-stained-employer-while-courting-his-vp-father/
https://legal.un.org/repertory/art2/english/rep_supp7_vol1_art2_4.pdf
https://www.rt.com/news/551618-bioweapons-programs-us-ukraine/
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-benefited-from-joe-bidens-connections-his-whole-career/


519 
 

https://nypost.com/2022/04/09/hunter-benefited-from-joe-bidens-connections-his-whole-career/ 
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-biden-used-dad-joes-pull-to-get-friends-federal-jobs/ 

https://nypost.com/2022/04/09/hunter-benefited-from-joe-bidens-connections-his-whole-career/
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-benefited-from-joe-bidens-connections-his-whole-career/
https://nypost.com/2022/04/09/hunter-biden-used-dad-joes-pull-to-get-friends-federal-jobs/
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• https://www.veteranstoday.com/2022/03/09/us-announces-it-will-secure- 
ukrainian-bioweapons-labs-from-russian-investigation/ 

• https://politicalarena.org/2022/03/12/us-backed-bio-labs-in-ukraine-story-is- 

nem-hoax-itt-az-az-bizonyíték-amit- eddig találtunk 

• https://www.rt.com/news/551618-bioweapons-programs-us-ukraine/ 

Putyin elnök számos komoly kísérletét, hogy rávegye az Egyesült Államokat és a NATO-t, 

hogy vegyenek vissza a határainál könyörtelenül növekvő erőszakkal való 

fenyegetőzéstől, az USA és az EU mind figyelmen kívül hagyta, és most ez a kudarc 

felelős az ukrajnai fegyveres konfliktus eszkalálódásának végtelen tragédiájáért. 

2022.03.24 A szakértők évtizedek óta figyelmeztettek, hogy a 

NATO bővítése háborúhoz vezet: Miért nem hallgatott rájuk 

senki? 

Elemzők és diplomaták már az 1990-es évek óta mondják, hogy a 

NATO bővítése végül konfliktust fog kirobbantani Kelet-

Európában. 

1997-ben 50 neves külpolitikai szakértő, köztük volt szenátorok, 

katonai vezetők és diplomaták nyílt levelet küldtek Bill Clinton 

akkori elnöknek, amelyben kifejtették, hogy ellenzik a NATO 

bővítését. "Ez történelmi méretű politikai hiba" - írták. 

1998-ban George Kennan amerikai diplomata és történész, akit a 

"hidegháború építészeként" emlegetnek, azt mondta, hogy a 

NATO bővítése nem kevesebbet jelentene, mint "egy új 

hidegháború kezdetét", és arra figyelmeztetett, hogy ez "tragikus 

hiba" lenne. 

1997-ben 50 neves külpolitikai szakértő, köztük volt szenátorok, 

katonai vezetők és diplomaták nyílt levelet küldtek Bill Clinton 

akkori elnöknek, amelyben kifejtették, hogy ellenzik a NATO 

bővítését. "Ez történelmi méretű politikai hiba" - írták. 

Pat Buchanan konzervatív politikai kommentátor 1999-ben 

megjelent "A Republic, Not an Empire" című könyvében azt írta: 

"Azzal, hogy a NATO-t Oroszország tornácára helyeztük át, egy 

huszonegyedik századi konfrontációt terveztünk". 

A CIA jelenlegi igazgatója, William Burns 2008-ban azt mondta, 

hogy Oroszország számára "Ukrajna NATO-csatlakozása a 

legfényesebb vörös vonal". 

"Még nem találtam senkit, aki Ukrajnát a NATO-ban másnak 

tekintené, mint Oroszország érdekeinek közvetlen kihívásának" - 

https://www.veteranstoday.com/2022/03/09/us-announces-it-will-secure-ukrainian-bioweapons-labs-from-russian-investigation/
https://www.veteranstoday.com/2022/03/09/us-announces-it-will-secure-ukrainian-bioweapons-labs-from-russian-investigation/
https://www.veteranstoday.com/2022/03/09/us-announces-it-will-secure-ukrainian-bioweapons-labs-from-russian-investigation/
https://politicalarena.org/2022/03/12/us-backed-bio-labs-in-ukraine-story-is-not-a-hoax-here-is-the-evidence-we-have-found-so-far
https://politicalarena.org/2022/03/12/us-backed-bio-labs-in-ukraine-story-is-not-a-hoax-here-is-the-evidence-we-have-found-so-far
https://politicalarena.org/2022/03/12/us-backed-bio-labs-in-ukraine-story-is-not-a-hoax-here-is-the-evidence-we-have-found-so-far
https://www.rt.com/news/551618-bioweapons-programs-us-ukraine/
https://www.armscontrol.org/act/1997-06/arms-control-today/opposition-nato-expansion
https://www.armscontrol.org/act/1997-06/arms-control-today/opposition-nato-expansion
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mondta. 

https://russiamatters.org/analysis/how-us-managed-and-mismanaged-russia-superstar-diplomat-tells-his-story
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https://www.rt.com/russia/552600-diplomats-predicted- 

escalation-ukraine/ 

Lásd még: https://ronaldthomaswest.com/2021/01/23/cia-director-william-burns 

A fent idézett cikk költői kérdésére a válasz egyszerű: Az amerikai politikusok és az 

úgynevezett hadiipari óriások akarták ezt a háborút, mindent megtettek, amit csak 

lehetett, hogy kiprovokálják és fokozzák, és máris hatalmas hasznot húznak belőle, 

miközben ártatlan ukrán katonákat és civileket, valamint orosz katonákat gyilkolnak 

kegyetlenül, sok orosz katonát megkínozva, mielőtt megölnék őket a világ szeme láttára, 

és senki, ismétlem, egyetlen mainstream média sem tiltakozik ez ellen. 

Ez annyira emlékeztet engem egy magamutogató nemi erőszakra, és Kadhafi líbiai elnök 

megkínzására, megerőszakolására és meggyilkolására, amin a volt külügyminiszter olyan 

könnyelműen nevetett. Ebben a YouTube-on közzétett 10 másodperces videóban Hillary 

Clinton nevet, és elismeri azt a gyilkosságot. 

Furcsa, hogy egy ország szuverén vezetőjének megerőszakolása átmehet a YouTube 

közösségi irányelvein. 
 

 

A Kadhafi elnököt megerőszakoló és meggyilkoló csőcseléket ugyanazok a színes 

forradalom támogatói finanszírozták és szervezték, mint az arab tavasz más lázadásait, 

valamint az ukrajnai puccsot, amely megfelel a bűnszervezet kritériumainak, mivel a 

nemzetközi jog szerint jogellenes beavatkozni egy másik ország ügyeibe, ahogyan azt az 

USA oly rendszeresen teszi. Hasonlóképpen, a YouTube-on található videó minden 

bizonnyal borzalmasan erőszakos, különösen annak fényében, hogy a nézők tudják, 

hogy valódi, és nem hollywoodi produkció. 

95. Ön, elnök úr, úgy gondolja, hogy Putyin elnök látta a YouTube-on a Kadhafi volt 

líbiai elnök megerőszakolásáról készült videót? 

Mi a helyzet Szaddám Huszein felakasztásával? 

96. Tudja Ön, elnök úr, hány külföldi vezetőt ölt meg az USA, vagy ölette meg a 

https://www.rt.com/russia/552600-diplomats-predicted-escalation-ukraine/
https://www.rt.com/russia/552600-diplomats-predicted-escalation-ukraine/
https://www.rt.com/russia/552600-diplomats-predicted-escalation-ukraine/
https://ronaldthomaswest.com/2021/01/23/cia-director-william-burns/
https://www.youtube.com/watch?v=BTf2OuV4G5k
https://www.youtube.com/watch?v=hMuJNcf03ks
https://www.youtube.com/watch?v=hMuJNcf03ks
https://www.youtube.com/watch?v=hMuJNcf03ks
https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s-government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/
https://www.theguardian.com/us-news/2017/may/05/cia-long-history-kill-leaders-around-the-world-north-korea
https://www.theguardian.com/us-news/2017/may/05/cia-long-history-kill-leaders-around-the-world-north-korea
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megbízottjaival? 

https://www.theguardian.com/us-news/2017/may/05/cia-long-history-kill-leaders-around-the-world-north-korea
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97. Ön, elnök úr, azt gondolja, hogy Putyin elnök egy nanoszekundumig is habozni 

fog, mielőtt termonukleáris rakétákat indítana az USA és az összes szövetséges 

ország ellen, Oroszországra irányuló nukleáris fegyverekkel, ha és amennyiben 

úgy érzi, hogy ez önvédelemből indokolt a személyesen ellene, nemzete és a 

világ összes orosz népe ellen irányuló könyörtelen amerikai agresszióval 

szemben? 

98. Elnök úr, van fogalma arról, hogy milyen szociopata személyiségekkel dolgozik 

együtt, és milyen információkra támaszkodik? 

99. Tekintettel arra, hogy a termonukleáris háború gyakorlatilag garantálja a 

rendkívül fertőző, halálos biológiai kórokozók felszabadulását a világ több mint 

300 amerikai BSL-laboratóriumában, Ön, elnök úr, hajlandó vállalni ezt a 

kockázatot, és folytatni kívánja az igazságtalan és illegális dezinformáció és a 

könyörtelen provokációk és eszkalációk szítását Putyin elnök, Oroszország és a 

világ összes oroszja ellen? 

Teljesen biztos benne, elnök úr, hogy ön személyesen és 

elnökként valóban hajlandó folytatni ezt a keresztes 

hadjáratot, ezt az inkvizíciót és boszorkányüldözést 

Putyin elnök ellen? Teljesen biztos benne, hogy az Ön 

"információs háborúja", amely könyörtelen 

hazugságokból áll Putyin elnökről, Oroszországról és 

másokról, akik nem hajlandóak örökre meghajolni az 

amerikai hegemónia előtt, valóban megéri azt az árat, 

amelyet a közeljövőben biztosan teljes egészében meg 

kell fizetni, ha nem állítja le és vonja vissza az ukrajnai 

konfliktust, amelynek kirobbantásában Ön személyesen 

segített, MOST? 

A fenti cikk ("Szakértők évtizedek óta figyelmeztettek, hogy a NATO bővítése 

háborúhoz vezet: Miért nem hallgatott rájuk senki?") idézi az amerikai külpolitika 

vezető tanácsadóinak hosszú listáját, akik már most fegyveres konfliktust jósolnak 

Ukrajnában, ha a NATO folytatja keleti menetelését azzal a félreérthetetlen szándékkal, 

hogy háborút provokáljon. Az indítékok, a szándék, a módszerek és a lehetőség Biden 

elnök számára, hogy az USA-t a harmadik világháborúba vezesse, mind-mind adottak. 

A szemtanúk tanúvallomásai, híradások, videók és fényképek által bizonyított lényeges 

tények azt bizonyítják, hogy az ukrán háború 2013/2014-ben kezdődött, az Egyesült 

Államok által finanszírozott (NED és USAID) és megrendezett "színes forradalommal" 

Viktor Janukovics volt elnök ellen, megsértve az ENSZ Alapokmányának 1. cikke (2) 

bekezdésében foglalt "A népek egyenlő jogainak és önrendelkezésének elvét". Az 

https://www.globalresearch.ca/washington-driving-world-nuclear-war/5775102
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/en/sc/repertoire/2010-2011/Part%20III/2010-2011_Part%20III.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/en/sc/repertoire/2010-2011/Part%20III/2010-2011_Part%20III.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/en/sc/repertoire/2010-2011/Part%20III/2010-2011_Part%20III.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/en/sc/repertoire/2010-2011/Part%20III/2010-2011_Part%20III.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/en/sc/repertoire/2010-2011/Part%20III/2010-2011_Part%20III.pdf
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amerikai kormány által finanszírozott NED és USAID finanszírozta és segítette az 

úgynevezett "Euromajdan" erőszakos zavargások megszervezését, amelyek Viktor 

Janukovics akkori elnök megbuktatásában csúcsosodtak ki. 

https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/en/sc/reper 

toire/2010-2011/Part%20III/2010-2011_Part%20III.pdf 

https://jacobinmag.com/2022/02/maidan-protests-neo-nazis-russia-nato-crimea
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/en/sc/repertoire/2010-2011/Part%20III/2010-2011_Part%20III.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/en/sc/repertoire/2010-2011/Part%20III/2010-2011_Part%20III.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/en/sc/repertoire/2010-2011/Part%20III/2010-2011_Part%20III.pdf
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100. Az utolsó és legfontosabb kérdés 

Vajon az USA valaha is felnő és megtanulja, 

hogyan kell szépen játszani más nemzetekkel, 

ahelyett, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy örökké a 

"hegyek királya" legyen, vagy egyszerűen megöl 

mindenkit a földön(?), mert az embereknek 

mindenhol természetes ellenszenvük van a 

rabszolgává váláshoz, különösen egy olyan 

kegyetlen úrnak, mint az USA. 

Ez a kérdés alternatívaként átírható: 

A már így is mesésen gazdag nyugati kapitalisták 

tényleg készek az emberiség kihalásával 

kockáztatni, csak azért, hogy a nyugati fehér 

felsőbbrendűséget örökre fenntartsák és még 

jobban meggazdagodjanak? 

Ha a fenti 100. kérdés első változatára a válasz "nem", és/vagy a kérdés második 

változatára a válasz "igen", akkor továbbra is engedje meg Biden elnök úrnak és az EU-

nak, hogy továbbra is benzint öntsön a tűzre Ukrajnában. 

Függetlenül attól, hogy az USA és európai szövetségesei mit akarnak, azonnal vissza kell 

vonulniuk, és tárgyalásokat kell kezdeniük arról, hogy a NATO teljesen vonuljon vissza 

Oroszország határaitól, be kell zárniuk a BSL laboratóriumaikat, és pszichológiai 

segítséget kell kapniuk azoknak az euro-amerikai politikusoknak és vállalati vezetőknek, 

akik felelősek az összes amerikai háborúért, és az amerikai terrorista csoportoknak, 

beleértve a neonácikat is, hogy átprogramozzák őket ultra-erőszakos szélsőséges 

filozófiájukból és terrorista tevékenységükből. 

Tekintettel arra, hogy bármely nagy, komplex, sok ismeretlen változót tartalmazó 

egyenletben a legjobb, amit ki lehet számítani, az 50/50, az emberiség jövője, ha lesz 

ilyen, nagyon bizonytalan. Az euro-amerikai katonai-ipari- kémelhárító- média-média-

akadémiai-elméleti komplexum (MICIMATT) (szinte) páratlan hatalma egzisztenciális 

fenyegetést jelent minden földi életre. 

És így a növényeken, baktériumokon és vírusokon túli fejlett földi élet sorsa 50-50%-os 

kockázaton múlik, hacsak a korlátlan kapitalisták "nyugati szövetsége" nem kezd el most 

visszalépni. 
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Egy termonukleáris háború esetén az USA teljesen megsemmisülne Oroszország nagy 

részeivel együtt. Ezt követően világszerte forradalmak lesznek a fejlődő országokban, 

amelyek az amerikai bábfőnököket leváltják. Annak valószínűsége, hogy a több mint 300 

szigorúan titkos amerikai biológiai kutatólaboratórium a világon szétszórtan elhelyezett 

kórokozóit kordában tartják, egyenlő a nullával. Más szóval, az összes amerikai biológiai 

kórokozó teljes skáláját, amit egyesek "fegyvereknek" neveznek, szabadon engedik a 

Földön. Fegyvereknek fognak tűnni azok számára, akik beléjük halnak. A globális ellátási 

láncok megsemmisülése miatt nem lesz gyógymód vagy vakcina. 

Eléggé meglepő, hogy egyetlen mainstream vagy akár alt-news 

kiadvány sem vette észre azt a tényt, hogy Biden elnök most 

Nyikita Hruscsov szerepét játssza, Putyin elnök pedig JFK szerepét 

játssza a kubai rakétaválság furcsa módon megfordított és sokkal 

erőszakosabb változatában. Ebben a mai, valós életbeli 

forgatókönyvben azonban Biden elnök családja sokkal 

alattomosabb és korruptabb, mint Nikita Hruscsov valaha is volt. 

A fenti állítás utolsó része az Egyesült Államok Szenátusának Belbiztonsági és 

Kormányzati Ügyek Bizottsága és az Egyesült Államok Szenátusának Pénzügyi Bizottsága 

többségi személyzeti jelentésének következtetése, nem pedig a szerzőé, bár én sem 

vitatkoznék vele. 

Egy dolog biztos, Biden elnök nem Kennedy, és a jelenlegi ukrajnai katonai konfliktus 

kapcsán Biden elnök valójában Nyikita Hruscsov szerepét játssza, aki atomfegyvereket 

akart Kubába telepíteni. Éppen így Biden elnök és elődei engedélyezték, hogy 

Ukrajnában halálos kettős felhasználású biológiai kórokozókat helyezzenek el a 

határaihoz nagyon közel, az USA által finanszírozott és kiképzett neonáci milíciákat 

Ukrajnában, és a NATO-t a nyugati határ több szakaszán. 
 

Biden elnök az anti-JFK. 

Míg JFK a polgári jogokat akarta előmozdítani, addig Biden elnök azon van, hogy 

világszerte minden emberi lénynek még az élethez való jogát is elvegye, mivel a 

harmadik világháborúhoz szükséges összes feltételt megteremtette. 

Míg Allen Dulles, aki 1600 náci tudós "megmentését" tervezte (a Papírkapocs 

hadműveletben), és legtöbbjüket a CIA kutatásában alkalmazta, csak túl későn jött rá, 

hogy ez egy "hiba" volt. 1961-ben Dulles-t idézték, aki azt mondta, hogy "félt a náci 

hatalom növekvő hatalmától a CIA-n belül". Ki gyilkolta meg JFK-t? Valószínűleg 

ugyanazok a nácik. Miért? Annak az esélye, hogy Allen Dulles beszélt JFK-vel, megközelíti 

a 100%-ot. Az oroszokra fogni a dolgot, pontosan olyan dolog, amit a nácik tennének, 

ahogy Biden elnök is mindent az oroszokra fog. 

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf
https://www.history.com/news/what-was-operation-paperclip
https://www.history.com/news/what-was-operation-paperclip
https://www.history.com/news/what-was-operation-paperclip
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Érdekes, hogy Biden elnök katolikus, sőt Kennedy óta ő az első katolikus elnök. Ennek az 

írónak elképzelhetetlen, hogy ez vagy bármelyik pápa tévedhetetlen, ahogy a katolikusok 

állítják, tekintve, hogy Ferenc pápa még nem bocsájtotta ki Biden elnököt. Az is nagyon 

valószínűtlennek tűnik, hogy valaha is lesz még egy katolikus elnök, tekintve, hogy a 

legjobb esetben is 50/50 az esélye annak, hogy az Egyesült Államok országként 

fennmarad a következő elnökválasztásig. 

Én személy szerint nem szeretnék egy mexikói patthelyzetben lenni Putyin elnökkel. Ő a 

régi iskola. Ha eljön az idő, gondolkodás nélkül megnyomja a vörös gombot, ami véget 

vet a civilizációnak, ahogy mi ismerjük. Nincs veszélyesebb állat, mint a sarokba szorított 

állat, és ez az a helyzet, amibe a nyugat azt hiszi, hogy belelökték őt. Valójában az idő 

Putyin elnök oldalán áll. A dollárnak, mint globális valutának vége, és a törvényes 

fizetőeszközként való legitimitása teljes mértékben a globális valuta státuszán alapult. 
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A bűnügyi vizsgálatra történő átirányítás céljai 

1) kezdjen büntetőjogi vizsgálatot az Ukrajnában 2013-ban kezdődő, összejátszó, 

profitmotivált bűncselekmények ügyében, amelyek Putyin elnök február 24-i ukrajnai 

inváziójában csúcsosodtak ki, és ideális esetben 2) készítse elő az Ukrajnának történő 

fegyverszállítás moratóriumának alapjait, hogy meggyorsítsa ennek az amerikaiak által 

kitalált, profitvezérelt háborúnak a végét, és kényszerítse Zelenszkijt, hogy hagyja abba 

a harcot és egyezzen bele Putyin elnök követeléseibe: 

"A külföldi csapatok, felszerelések és fegyverek kivonásáról van 

szó, valamint más olyan lépésekről, amelyek célja az 1997-es 

konfiguráció helyreállítása azokban az országokban, amelyek 

akkoriban nem voltak NATO-tagok, és ebbe Bulgária és Románia is 

beletartozik" - mutatott rá az orosz csúcsdiplomata. / 2021. 

december 17-én az orosz külügyminisztérium nyilvánosságra 

hozta az Oroszország és az Egyesült Államok közötti biztonsági 

garanciákról szóló megállapodás tervezetét, valamint az 

Oroszország és a NATO-tagállamok biztonságának szavatolásáról 

szóló megállapodás tervezetét. 

https://tass.com/world/1391285 

A nemzetközi diplomáciában nem járatosak számára az Oroszország nyugati frontját 

zsúfoló euro-amerikai hadigépezet lassú lebontásának terve egy egyeztetett menetrend 

szerint lassan visszaléphetett volna. Ehelyett az USA, Biden elnök és kabinetjének vezető 

tisztségviselői által vezetve, akik mindannyian "érdekellentét látszatát keltik" 

kormányzati tisztségeik, valamint a fegyver- és kapcsolódó hadiipar között, felgyorsította 

az ártatlanok lemészárlását Luganszkban és Donyeckben. Ez nem csak "nem 

diplomatikus", hanem még szélsőségesebb provokáció volt Biden elnök részéről 

(bizonyítva a "szándékosságot"), gyakorlatilag garantálva az orosz katonai választ a 

Donbassz régióban, legalábbis. 

Putyin elnök azonban tovább ment, és úgy döntött, hogy déli határának ezt a szakaszát 

csak úgy tudja biztosítani, ha egyszer s mindenkorra kiiktatja Ukrajna háborús 

képességeit. 

Ezt a döntést megelőzően az USA "kukucskálósdit" játszott, többször felvetette Ukrajna 

NATO-csatlakozásának lehetőségét, majd később tagadta, hogy ezt engedélyezné. 

Provokáció volt a neve annak a játéknak, amelyet az USA és a NATO játszott, és végül 

választ kaptak. 

https://www.globalresearch.ca/defense-giants-quietly-making-billions-ukraine-war/5775029
https://newcoldwar.org/fox-business-guest-tells-truth-about-ukraine-president/
https://tass.com/world/1391285
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Most "ártatlan" ukrán katonák és valóban ártatlan civilek, valamint ártatlan orosz 

katonák halnak meg az ukrajnai harcmezőkön, hogy a bizonyíthatóan korrupt Biden 

elnök családjának és számos, általa kinevezett kormánytisztviselőnek a "zsebét tömjék" 

(növeljék a negyedéves osztalékot). 

Jelenleg az egyetlen módja a háború felgyorsulásának megállítására az, ha Zelenszkij 

ukrán elnök megadja magát. Ő azonban ezt soha nem tenné meg, mivel hatalmas 

amerikai és európai pénzügyi, katonai, média és "erkölcsi" támogatással rendelkezik. 

Következésképpen az egyetlen másik lehetőség, hogy megakadályozzuk, hogy ez a 

háború a harmadik világháborúba torkolljon, az, hogy moratóriumot rendelünk el az 

Ukrajnába irányuló fegyverszállításokra, hogy Zelenszkij elnöknek legyen egy 

"arcmentő" ürügye arra, hogy fegyverszünetet kérjen, és ésszerű módon tárgyaljon 

Putyin orosz elnökkel. 

Jelenleg nincs más lehetőség. 

Ha a bűnügyi vizsgálatra való felkérés címzettjei komolyan vennék azt, és megkezdenék 

a vizsgálatot, amelyet 2014-ben kellett volna elkezdeni, akkor a béke lehetősége az 

önrendelkezéssel és méltósággal minden fél számára életre kelne. Az alternatíva az egész 

emberi faj és a Föld ökológiája számára vesztes-vesztes forgatókönyveket tartalmaz. "A 

nukleáris csapadék jellemzően több száz különböző radionuklidot tartalmaz. Néhányuk 

hosszú ideig marad a környezetben, mert hosszú felezési idejük van, mint például a 

cézium-137-nek, amelynek felezési ideje 30,17 év." 

https://www.epa.gov/radtown/radioactive-fallout-nuclear-weapons-testing A 

világszerte található több száz amerikai biológiai "kutatólaboratórium" elszigetelődési 

rései azonban könnyen elpusztíthatnak minden, a növényeknél, vírusoknál és 

baktériumoknál fejlettebb életet a Földön. 

https://www.epa.gov/radtown/radioactive-fallout-nuclear-weapons-testing
https://www.epa.gov/radtown/radioactive-fallout-nuclear-weapons-testing
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A vonatkozó amerikai és nemzetközi jogszabályok és politikák, amelyeket a fent 

megnevezett amerikai tisztviselők állítólag megsértettek. 

II. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG ÉS KIZÁRÁS 

4. A köztisztviselők nem használhatják hivatali hatalmukat saját 

vagy családjuk személyes vagy pénzügyi érdekeinek helytelen 

előmozdítására. Nem köthetnek olyan ügyletet, nem szerezhetnek 

olyan pozíciót vagy tisztséget, illetve nem rendelkezhetnek olyan 

pénzügyi, kereskedelmi vagy más hasonló érdekeltséggel, amely 

összeférhetetlen hivatalukkal, feladataikkal és kötelességeikkel 

vagy azok ellátásával. 

https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/51/59 

H.R.2316 - 110. kongresszus (2007-2008) 

A 2007. évi törvény a tisztességes vezetésről és a nyílt 

kormányzásról - I. cím: A forgóajtó bezárása 

...Felszólítja az ilyen képviselőt, tisztviselőt vagy alkalmazottat, 

hogy vonja vissza magát minden olyan ügyben, amelyben az 

eljárási szabályzat értelmében összeférhetetlenség áll fenn vagy 

látszik fennállni, és értesítse a bizottságot a visszalépésről. 

Kötelezi az ilyen személyt arra is, hogy nyilvános közzététel 

céljából nyújtsa be a Ház jegyzőjének azt a nyilatkozatot, amely 

alapján a visszalépést megtették. 

Az amerikaiak által támogatott erők által az ukrajnai Donbassz tartományban 

elkövetett, immár nyolc éve tartó népirtás bizonyítékai közé tartoznak: 

Idézem: 

"Amikor az Obama-kormányzat 2014 elején megszervezte a Viktor 

Janukovics Viktor demokratikusan megválasztott kijevi kormánya 

elleni államcsínyt, titkos ügynökök, neonácik hátborzongató 

választékát vetették be, és a oligarchák árulóka

 eltávolítsák a Janukovics akkori elnököt, és 

beiktattak egy quisling-rezsimet - Petro Porosenko és most 

Volodimir Zelenszkij vezetésével." 

https://covertactionmagazine.com/2021/10/21/more-skeletons- 

in-obamas-closet-mass-grave-in-lugansk-ukraine-yields-over-200- 

bodies/ 

A könyvben korábban említett Rand Corporation tervezési dokumentum szerint. 

• 2014 nyarán az ukrán hadsereg nagyszabású offenzívát indított a kelet-ukrajnai 

városok elszigetelésére és az Oroszországgal való határ lezárására. Luganszk és 

https://covertactionmagazine.com/2021/10/21/more-skeletons-in-obamas-closet-mass-grave-in-lugansk-ukraine-yields-over-200-bodies/
https://covertactionmagazine.com/2021/10/21/more-skeletons-in-obamas-closet-mass-grave-in-lugansk-ukraine-yields-over-200-bodies/
https://covertactionmagazine.com/2021/10/21/more-skeletons-in-obamas-closet-mass-grave-in-lugansk-ukraine-yields-over-200-bodies/
https://covertactionmagazine.com/2021/10/21/more-skeletons-in-obamas-closet-mass-grave-in-lugansk-ukraine-yields-over-200-bodies/
https://covertactionmagazine.com/2021/10/21/more-skeletons-in-obamas-closet-mass-grave-in-lugansk-ukraine-yields-over-200-bodies/
https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10014.html
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Donyeck lakossága népszavazáson az elszakadásra szavazott, mivel úgy vélték, 

hogy a 
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az újonnan beiktatott ukrán kormányt illegitimnek tartotta, és szoros 

gazdasági és kulturális kapcsolatokat ápolt Oroszországgal. 

• A támadás során Luganszk városát (400 ezer lakos) több hónapra bekerítették 

és ostrom alá vették. A vizet és az áramot elvágták, embereket és ellátmányt 

nem engedtek ki vagy be, és a várost állandóan nehéz tüzérségi lövésekkel 

lőtték. Több százan haltak meg, és az infrastruktúra teljesen lepusztult. 

• A luganszki városi hatóságok kénytelenek voltak tömegsírt készíteni, amelyben 

több mint 200 embert, főként civileket, de néhány milicistát is eltemettek. Az 

áldozatokat elsősorban az ukrán hadsereg ölte meg, többek között ágyúzással - 

nem az oroszok. 

• Háborús bűnöket követtek el a szomszédos falvakban is, köztük olyanokban, 

amelyeket jobboldali milíciák foglaltak el, amelyekre Kijevnek támaszkodnia 

kellett, mert sok ukrán nem akart belépni a hadseregbe, hogy saját népe ellen 

harcoljon. 
 

Az ügy áttételének összefoglalása 

A hírek ellenőrzésen kívüli, mindent átható és illegális amerikai 

cenzúrája legalább annyira felelős az ukrajnai háborúért, mint bármi 

más. 
 

Az ukrajnai háború nem 2022. február 24-én kezdődött, ahogyan azt a 

nyugati média beállítja. Nyolc évvel ezelőtt kezdődött. 

2022.03.12 Cenzúrázott jelentések a Donbasszból egyértelművé 

teszik, hogy Ukrajna és nem Oroszország kezdte a háborút - nyolc 

évvel ezelőtt Jeremy Kuzmarov - Patrick Lancaster amerikai videó-

újságíró, és 

Az amerikai haditengerészet oroszul folyékonyan beszélő 

veteránja, aki 2014 óta tudósít a Donbasszból. / Legutóbbi, 

március 10-én közzétett videója azt mutatja be, hogy a Donyeck 

szélén, a peszki ukrán állásoktól egy kilométerre élő emberek az 

elmúlt nyolc évben az ukrán hadsereg folyamatos ágyúzásának 

voltak kitéve, és a föld alatt, bombabunkerekben élve kellett 

túlélniük. / Múlt csütörtökön az ukrán hadsereg lövedékei 

eltaláltak egy játszóteret, egy futballpályát és egy állami épületet 

a posta közelében - menekülésre késztetve a lakosokat, mivel 

"most már félelmetes itt maradni". Korábban egy lakónegyedet 

talált el egy gránátvetős rakéta, míg az ukrán hadsereg más 

támadásai iskolákat romboltak le. / A Lancaster által megkérdezett 

fiatalember, Dánya szerint az ukrán hadseregnek nincsenek pontos 

célpontjai, hanem "csak lő, és nem érdekli, hol ér földet". 

https://thegreatlinking.files.wordpress.com/2021/12/a-brief-rev-of-american-censorship-mech-and-law.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w2b1i2zWskA
https://www.youtube.com/watch?v=w2b1i2zWskA
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Egy másik nő azt mondta, hogy a célpontok, amelyeket eltaláltak, 

"nem új célpontok voltak. 2014-ben is lőttek itt. Pontosan ezen a 

helyen. Ugyanazok a koordináták. Kínoztak minket mind a nyolc 

éven át". 
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A nő a könnyeivel küszködve folytatta: "A gyerekek otthon 

maradnak, a pincékben, a betört ablakokon keresztül 

rohangálnak, nem mennek iskolába, egész nap otthon ülnek. Én 

meg most jövök a munkából, alig tudtam dolgozni... hogy tudunk 

ilyen körülmények között élni? Itt 2014 óta háború van, és mi nem 

mentünk el. És nincs vége, és senki sem mond igazat. Szünet 

nélkül lőnek. Nappal, reggel, este, éjjel, este, megállás nélkül." / 

Lancastert egy pincébe vitték, ahol az elmúlt nyolc évben családok 

éltek. Egy nő elmondta neki, hogy a lánya 2014. június 26-án 

született, és hogy a háború július 19-én kezdődött a falujában. A 

lány "most már több mint 7 éve ül itt, anélkül, hogy elment volna, 

egy igazi háborús gyermek". / Ezek a megjegyzések 

ellentmondanak a február 24-i orosz agresszióról szóló hivatalos 

amerikai narratívának, és azt mutatják, hogy Ukrajna nem az az 

erkölcsi jelzőfény, amilyennek a média mutatja. Ukrajna nem csak 

a háborút szította, hanem jelentős háborús bűnöket is elkövetett. 

/ Az áldozatokat méltatlannak tartják a közvélemény 

együttérzésére, mert az USA áll szenvedéseik mögött - mivel 

segített megszervezni a konfliktust előidéző 2014-es puccsot, 

miközben folyamatos katonai segélyt nyújtott Ukrajnának. 

https://covertactionmagazine.com/2022/03/13/censored-. 

jelentések-az- donbassz- tisztázza-ukrán-és-nem-orosz-kezdte-az- 

háborút-nyolc-évvel-előzőleg 

 
Az ukrajnai háború új szakasza, amely 2022. február 24-én kezdődik, nem az orosz 

rosszindulat, hanem Obama volt elnök külön motivációi, és ez az új hiper-gyorsulás 

Biden elnök családja, az általa kinevezett kormánytisztviselők és a kongresszusi 

személyes profitmotívumok miatt. Ezek a motivációk bizonyíthatóak, és konkrét és 

hiteles bizonyítékokat tartalmaz ez a dokumentum. 

Például: 

https://www.globalresearch.ca/trump-biden-russia-ukraine-systemic- 

tolmácsolás/5698714. Ez a cikk többek között azt állítja, hogy Biden elnök és fia, 

"Hunter" (és Devon Archer, John Kerry korábbi kampánymenedzsere, aki szintén 

nyereségesen ült a Burisma igazgatótanácsában) ukrajnai "érdekellentétes" befektetései 

végső soron azt a (végül beteljesült) vágyukat leplezik, hogy leállítsák a törvényes orosz 

energiaexport üzleti befektetéseket az Északi Áramlat 2-ben, és helyette az amerikai 

Fracking olajat és gázt támogassák. 

https://covertactionmagazine.com/2022/03/13/censored-reports-from-donbass-make-clear-ukraine-and-not-russia-started-the-war-eight-years-ago
https://covertactionmagazine.com/2022/03/13/censored-reports-from-donbass-make-clear-ukraine-and-not-russia-started-the-war-eight-years-ago
https://covertactionmagazine.com/2022/03/13/censored-reports-from-donbass-make-clear-ukraine-and-not-russia-started-the-war-eight-years-ago
https://covertactionmagazine.com/2022/03/13/censored-reports-from-donbass-make-clear-ukraine-and-not-russia-started-the-war-eight-years-ago
https://covertactionmagazine.com/2022/03/13/censored-reports-from-donbass-make-clear-ukraine-and-not-russia-started-the-war-eight-years-ago
https://www.globalresearch.ca/trump-biden-russia-ukraine-systemic-interpretation/5698714
https://www.globalresearch.ca/trump-biden-russia-ukraine-systemic-interpretation/5698714
https://www.globalresearch.ca/trump-biden-russia-ukraine-systemic-interpretation/5698714
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A "fracking" eljárás hihetetlenül káros a környezetre, és megdöbbentő, hogy a 

demokraták és még a német úgynevezett "Zöld Párt" is támogatja ezt. Mindenesetre a 

névtelen forrásokból származó korlátlan "adományokat" lehetővé tevő 

kampányfinanszírozási törvények miatt senki sem tudhatja biztosan, hogy Bidenék és 

más kormányzati tisztviselők milyen mélyen érintettek a fracking-iparosok kenőpénzének 

elfogadásában. (A Citizens United vs. FEC SCOTUS határozatban foglalt téves feltételezés 

a quid pro quo-val kapcsolatban a harmadik világháborúhoz vezethet, hacsak nem veszik 

komolyan ezt a büntetőjogi vizsgálatra utalást, és nem sietnek vele). 

1) A Biden-kormányzat szervei szélsőséges és rendkívül törvénytelen módon 

cenzúrázzák a nemzetközi híreket az Egyesült Államokban és világszerte. 
 
 

 

 
2) A háborúellenes polgárok és a hazai média hangjainak nyilvánvalóan illegális 

cenzúrázása a főbb böngészőkben és közösségi médiaalkalmazásokban, 

3) Biden elnök és az előző kormányzat kormányzati források felhasználásának 

eltussolása a háború kiprovokálására, és 

4) Hamis narratívák, amelyeket az amerikai népnek adtak, hogy igazolják Biden elnök 

profitmotivált, erősen felgyorsított háborúját ("gyártott beleegyezés"). 

Ebben az esetben azzal érvelnek, hogy Putyin elnök 2022. február 24-én indította 

invázióját a Luganszkban és Donyeckben élő emberek és tulajdonuk, valamint saját orosz 

nemzetének proaktív védelmében, az általánosan elismert önrendelkezési joggal (és 

fizikai önvédelemmel) összhangban: 

1. ENSZ Alapokmány 1. cikk, 

2. Az ENSZ Közgyűlése által 1970-ben elfogadott, az államok közötti baráti 

kapcsolatokra és együttműködésre vonatkozó nemzetközi jogi alapelvekről szóló 

nyilatkozat, 

3. az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBESZ) által 1975-ben 

elfogadott Helsinki Záróokmány, 

4. az Emberi Jogok és a Népek Jogainak Afrikai Chartája 1981-ben, 

5. az 1990-ben elfogadott, az Új Európáról szóló Párizsi KSZE Charta, 

https://www.investopedia.com/ask/answers/011915/what-are-effects-fracking-environment.asp
https://thegreatlinking.files.wordpress.com/2021/12/a-brief-rev-of-american-censorship-mech-and-law.pdf
https://thegreatlinking.files.wordpress.com/2021/12/a-brief-rev-of-american-censorship-mech-and-law.pdf
https://thegreatlinking.files.wordpress.com/2021/12/a-brief-rev-of-american-censorship-mech-and-law.pdf
https://www.openculture.com/2017/03/an-animated-introduction-to-noam-chomskys-manufacturing-consent.html
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6. és az 1993-as bécsi nyilatkozat és cselekvési program. 
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És megerősítette: 

7. Nemzetközi Bíróság a Namíbia ügyben 7, a Nyugat-Szahara ügyben és a 

8. Kelet-Timor-ügy, amelyben megerősítették az erga omnes jellegét. 

Továbbá az önrendelkezési jog hatályát és tartalmát a következők dolgozták ki: 

9. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága és a 

10. A Faji Megkülönböztetés Megszüntetésével Foglalkozó Bizottság, és 

11. Számos vezető nemzetközi jogász. 

https://unpo.org/article/4957 

Obama és Biden demokrata elnökök motivációja és szándéka, hogy 

háborút indítsanak Ukrajnában 

Obama elnöknek legalább néhány lehetséges motivációja van arra, hogy háborút 

indítson Ukrajnában, azonban a motiváció pontos természete spekulatív. Motiváció 

Trump elnök számára az ukrajnai háború felgyorsítására nem lesz, mert aktívan 

dolgozott az ottani háborús gépezet kiépítése ellen, és ezért felelősségre vonták. Biden 

elnök számára azonban többféle motiváció is bizonyítható az ukrajnai háború 

nagymértékű felgyorsítására. 

Az indíték az a kifejezés, amellyel azt magyarázzuk, hogy egy személy 

miért követett el egy bűncselekményt. Nem azonos a szándékkal, amely 

arra vonatkozik, hogy a cselekmény véletlen vagy szándékos volt-e. A 

szándék szinte minden bűncselekmény egyik eleme, ami azt jelenti, hogy 

az ügyészségnek bizonyítania kell, hogy a vádlottnak szándékában állt a 

bűncselekmény elkövetése. (Néha elegendő annak bizonyítása, hogy a 

vádlott nem szándékosan, hanem gondatlanul vagy bűncselekményi 

gondatlanságból cselekedett.) Az indíték azonban általában nem 

büntetőjogi elem - az ügyészségnek nem kell bizonyítania, hogy a vádlott 

rendelkezett vele. Ehelyett az ügyészek azért próbálják megállapítani az 

indítékot, hogy meggyőzzék az esküdtszéket a vádlott bűnösségéről. 

https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/is-motive-required-criminal- 

offense.html 

A Biden család és társaik Ukrajnába történő személyes profitszerző befektetésének 

pénzügyi ösztönzői és motivációi könnyen bizonyíthatóak. Ugyanez nem mondható el 

Obama volt elnökről. 
 

Obama elnök lehetséges motivációi az ukrán háború megindításához az ukránok ellen 

Donyeck és Luhanszk polgárai 2014-ben 

Obama elnök lehetséges motivációi, hogy 2014-ben háborút indítson Ukrajnában, 

bőségesek, de spekulatívak. Ami az ösztönzőket illeti, csak Hillary Clinton és a CIA 

https://unpo.org/article/4957
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/what-the-elements-crime.html
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/what-criminal-recklessness.html
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/is-motive-required-criminal-offense.html
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/is-motive-required-criminal-offense.html
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/is-motive-required-criminal-offense.html
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igazgatója 
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boldogság talán elég lett volna. Mindenesetre ez a büntetőjogi vizsgálatra való 

felterjesztés nem önmagában Obama elnök ellen irányul, hanem elsősorban Biden 

elnökre összpontosít, akinek többféle motivációja és anyagi ösztönzője volt a háború 

gyors eszkalálására. 

Ennek ellenére Obama korábbi elnök megfontolhatta volna: 1) "A változatosság kedvéért 

ezek a fehérek kezdjenek el fehéreket gyilkolni afrikaiak, ázsiaiak és latin-amerikaiak 

helyett. Talán ez végre véget vetne az amerikai külföldi katonai agressziónak!" Azok, akik 

ezt olvassák, akik nem etnikai kisebbségek az USA-ban, ezt talán nem értik, azonban az 

ilyen érvelés nem valószínűtlen vagy logikátlan. 2) Hillary Clinton egy ideig Obama elnök 

külpolitikai tanácsadója és külügyminisztere volt. Ahogy Doug Bandow írta a Forbes.com-

on: "Hillary Clinton soha nem találkozott olyan háborúval, amit nem akart, hogy más 

amerikaiak vívjanak meg", mivel neki tulajdonítják az úgynevezett arab tavaszi 

forradalmak katasztrofális és tömegesen halálos sorozatát több mint fél tucat korábban 

stabil nemzetben. 

Bár ezek a konfliktusok, amelyeket többnyire "színes forradalmak" (többnyire vörös, mint 

a levegőnek kitett vér színe) indítottak el, rendkívül jövedelmezőek voltak az USA 

hadiipara és a kapcsolódó iparágak számára, pusztítást, hajléktalanságot, halált és 

éhínséget okoztak e nemzetek polgárainak tízmilliói számára - és az amerikai 

közvélemény mégsem sírt értük. 
 

Trump korábbi elnök nem segítette Ukrajna Donyeck és Luganszk elleni 

agresszióját 

2022.03.13 Trump magáénak érzi, hogy katonai segélyt küldött 

Ukrajnának, miközben figyelmen kívül hagyja, hogy megvádolták, 

mert megpróbálta visszatartani a közel 400 millió dolláros 

biztonsági támogatást - Joshua Zitser. 

https://www.businessinsider.com/donald-trump-boasted-he- 

sent-ukraine-military-aid-ignores-impeachment-2022-3 

Trump a jelek szerint nem vett részt az ukrán háborús gépezet kiépítésében, és 

megbüntették az annak hatástalanítására tett erőfeszítésekért. 
 

Biden elnöknek többféle motivációja és egyértelmű szándéka van arra, hogy 

emberiesség elleni bűncselekményeket kövessen el Ukrajnában 

A bűncselekmény bizonyításához a szándékot és a motivációt kell bizonyítani. Az 

alábbiakban négy különálló, de egymással összefüggő, ellenőrizhető motivációt 

mutatunk be, hivatkozásokkal Biden elnök számára az ukrajnai háború jelenlegi 

szakaszának elindítására és könyörtelen eszkalálására. 

1. Biden elnök családjának régóta tartó ukrajnai korrupt üzleti gyakorlata profitál 

abból, hogy háborút indít, csak azért, hogy megölje az Oroszország és 

https://www.forbes.com/sites/dougbandow/2016/09/26/wannabe-global-dominatrix-hillary-clinton-never-met-a-war-she-didnt-want-other-americans-to-fight/?sh=454402066aa8
https://www.forbes.com/sites/dougbandow/2016/09/26/wannabe-global-dominatrix-hillary-clinton-never-met-a-war-she-didnt-want-other-americans-to-fight/?sh=454402066aa8
https://www.businessinsider.com/donald-trump-boasted-he-sent-ukraine-military-aid-ignores-impeachment-2022-3
https://www.businessinsider.com/donald-trump-boasted-he-sent-ukraine-military-aid-ignores-impeachment-2022-3
https://www.businessinsider.com/donald-trump-boasted-he-sent-ukraine-military-aid-ignores-impeachment-2022-3
https://www.rt.com/op-ed/526182-biden-ukraine-nato-corruption/
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Németország közötti törvényes Északi Áramlat 2 gázvezetéket. 

2. Biden elnök legtöbb vezető politikai kinevezettje látszólag 

összeférhetetlenségben van (lásd a végjegyzeteket), mivel személyesen részesült 

a következőkből 

https://thegrayzone.com/2019/10/13/dcs-atlantic-council-raked-in-funding-from-hunter-bidens-corruption-stained-employer-while-courting-his-vp-father
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a múltban a vállalati hadiiparban, és minden bizonnyal a hivatalból való 

visszavonulása után is folytathatja és valószínűleg folytatni is fogja ezeket az 

összejátszó kapcsolatokat. 

3. Más euro-amerikai háborús és olaj- és gázipari cégek, valamint az általuk 

birtokolt politikusok profitmotívuma, akik mumust akartak teremteni, hogy 

igazolják költségvetéseiket, bónuszaikat és osztalékaikat. Az Egyesült Államok 

többet költ a hadiiparra, mint Kína, India, Oroszország, az Egyesült Királyság, 

Szaúd-Arábia, Németország, Franciaország, Japán, Dél-Korea, Olaszország és 

Ausztrália együttvéve. Ez prima facie bizonyíték a háborús bűnök elkövetésére 

való motivációra. 

4. Biden elnöknek további motivációt adhatott Hillary Clinton volt külügyminiszter, 

hogy jelentősen felgyorsítsa az ukrajnai háborút. 

 

Ahogyan minden bizonnyal bűnrészes volt az úgynevezett "arab tavasz" katasztrofális és 

halálos, amerikai finanszírozású "színes forradalmak" sorozatában, amelyek többnyire 

2011-ben kezdődtek, Obama akkori elnök külügyminiszteri munkája előtt, alatt és után. 

Hogy mennyiben csupán a CIA üzletkötője, vagy valójában különböző nemzetközi 

bűnözői cselszövések előidézője, nem tudni. Legalábbis minden bizonnyal elősegítője 

ezeknek az illegális cselszövéseknek, és ezért legalábbis bűnös bennük. 

Biden elnök úr cinikusan "nemzetbiztonsági" indokokat használt, hogy elfedje az 

ukrajnai, többnyire neonáci milíciáknak nyújtott fokozott támogatásának nyereségét és 

egyéb személyes motivációit. 

5. Az USA örökös hegemóniára való törekvése (az egész bolygó abszolút uralma 

https://www.opensecrets.org/news/2021/02/2020-cycle-cost-14p4-billion-doubling-16/
https://www.nationalreview.com/2022/02/chinas-olympics-are-at-the-center-of-a-new-axis-of-evil/
https://www.nationalreview.com/2022/02/chinas-olympics-are-at-the-center-of-a-new-axis-of-evil/
https://www.pgpf.org/chart-archive/0053_defense-comparison
https://www.pgpf.org/chart-archive/0053_defense-comparison
https://www.pgpf.org/chart-archive/0053_defense-comparison
https://www.pgpf.org/chart-archive/0053_defense-comparison
https://www.pgpf.org/chart-archive/0053_defense-comparison
https://www.pgpf.org/chart-archive/0053_defense-comparison
https://www.pgpf.org/chart-archive/0053_defense-comparison
https://www.pgpf.org/chart-archive/0053_defense-comparison
https://www.pgpf.org/chart-archive/0053_defense-comparison
https://www.pgpf.org/chart-archive/0053_defense-comparison
https://www.pgpf.org/chart-archive/0053_defense-comparison
https://sputniknews.com/20220405/a-look-at-the-united-states-most-terrible-war-crimes-since-world-war-2-1094509673.html
https://www.forbes.com/sites/dougbandow/2016/09/26/wannabe-global-dominatrix-hillary-clinton-never-met-a-war-she-didnt-want-other-americans-to-fight/?sh=454402066aa8
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örökre), amelynek gyökerei a Monroe-doktrínáig nyúlnak vissza, az amerikai 

kivételesség (American Exceptionalism). 

https://www.counterpunch.org/2022/01/31/the-united-states-of-hypocrisy-revisiting-the-monroe-doctrine/
https://religionandpolitics.org/2018/01/09/american-exceptionalism-and-america-first/
https://religionandpolitics.org/2018/01/09/american-exceptionalism-and-america-first/
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és a hivatalos megbízásokat, hogy ezt a hegemóniát a Védelmi Tervezési 

Útmutató Dokumentumban (DPG) örökre elérjék. E célok megvalósításának 

bizonyítékait a második világháború óta folytatott illegális amerikai külföldi 

katonai és hírszerzési műveletek igen hosszú listája részletezi. Az USA kezdettől 

fogva hajtotta a nukleáris fegyverkezési versenyt, Oroszország pedig fenntartotta 

a paritást. Az USA féltékeny arra, hogy Kína gazdasága a jövőben egyszer 

nagyobbra nőhet, mint az USA-é. Ukrajnát a Szovjetunió felbomlása óta 

"csatatérnek" tekintik. 

A fentiek mindegyike az ENSZ Alapokmányának (pl. beavatkozás más nemzetek ügyeibe, 

és ezáltal az önrendelkezési jog gyakorlásának lehetőségének a semmissé tétele) és 

számtalan más nemzetközi törvény és szerződés megsértését eredményezte. 

Ha Biden elnököt bármilyen bűncselekménnyel vádolnák az ukrajnai háború 

felgyorsításával kapcsolatban, minden bizonnyal megpróbálná azt állítani, hogy a fenti 5. 

pont volt az egyetlen motivációja, mivel az elnök által a hivatali kötelességei részeként 

tett intézkedések a "szuverén mentesség" révén mentesek a büntetőeljárás alól, 

bármennyire is személyes és profitmotiváltak voltak a tettei (bár hivatalosan a szuverén 

mentesség csak az elnökként tett intézkedésekre vonatkozik, valójában úgy tűnik, hogy 

minden olyan intézkedést lefed, amelyet a hivatalban lévő elnökök tesznek, akik a 

"nemzetbiztonságra" hivatkozva fedezik a saját visszaélésüket). Azonban, hogy az 

ukrajnai háború nagymértékű felgyorsításának több, kifejezetten személyes motivációja 

is bizonyítható, az összeférhetetlenség látszatát lehetetlenné válik figyelmen kívül 

hagyni. 

Hasonlóképpen, Biden elnök, a fia, Hunter, a CIA-val, különböző amerikai finanszírozású 

nem kormányzati szervezetekkel, majd McCain szenátorral és más politikusokkal együtt 

minden bizonnyal felelősek azokért az eseményekért, amelyek Putyin elnök jogos 

katonai beavatkozásához vezettek Ukrajnában 1) önvédelmi céllal, mivel a) biológiai 

fegyverek voltak és valószínűleg még mindig vannak Ukrajnában (amint azt Robert Pope, 

az ukrajnai Cooperative Threat Reduction Program igazgatója, Victoria Nuland és mások 

is elismerték), b) az ukrán kormány, a milíciák és a hadsereg neonácikkal való 

telítettsége és elterjedése, és 2) humanitárius beavatkozás az ártatlanok gyorsan 

eszkalálódó, kíméletlen lemészárlásának megállítására Donyeckben, Luhanszkban. 
 

A nyereségvágy bizonyítéka: Az euro-amerikai védelmi vállalatok 

részvényesei és igazgatótanácsai. 

Védelmi és kiberbiztonsági részvények mászni közepette Oroszország inváziója a 

Ukrajna Mon 28 Feb 2022 

A Raytheon Technologies, az amerikai védelmi óriás, a Stinger 

föld-levegő rakéta gyártója, amelyet Németország ígéretet tett az 

ukrán erők ellátására, részvényeinek árfolyama több mint 10%-kal 

https://militarist-monitor.org/profile/1992_draft_defense_planning_guidance/
https://militarist-monitor.org/profile/1992_draft_defense_planning_guidance/
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/en/sc/repertoire/2010-2011/Part%20III/2010-2011_Part%20III.pdf
https://williamblum.org/books/killing-hope
https://thebulletin.org/premium/2022-02/nuclear-notebook-how-many-nuclear-weapons-does-russia-have-in-2022/
https://thebulletin.org/premium/2022-02/nuclear-notebook-how-many-nuclear-weapons-does-russia-have-in-2022/
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55454146
https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of-ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
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emelkedett az invázió múlt szerdai kezdete óta. A Raytheon 

részvényei hétfőn több mint 4,6%-ot emelkedtek, és idén már 

több mint 18%-ot emelkedtek. 
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A Lockheed Martin, az F-35 vadászrepülőgép gyártója több mint 

5,4%-kal emelkedett hétfőn. A vállalat a Raytheonnal együtt a 

Patriot rakétavédelmi rendszer gyártója, amelyet a NATO 

harccsoporttal együtt Szlovákiában fognak telepíteni. 

A Northrop Grumman, a támadó- és megfigyelő drónok vezető 

gyártójának részvényei hétfőn közel 7%-kal emelkedtek, miután az 

ukrán konfliktus kezdete óta 3%-kal nőttek. A Huntington Ingalls 

Industries, a legnagyobb amerikai katonai hajóépítő vállalat 

részvényei több mint 7%-kal emelkedtek. 

Ezzel szemben az amerikai Dow Jones Industrials február 23. óta 

760 pontot emelkedett, és hétfőn 33 892 ponton zárt. 

Az Egyesült Államokon kívül a brit BAE Systems, Európa 

legnagyobb védelmi vállalkozója, a német Rheinmetall, a francia 

Thales és az olasz Leonardo részvényeinek árfolyama meredeken 

emelkedett. 

A védelmi részvények megugrására azt követően került sor, hogy 

Olaf Scholz német kancellár kijelentette, hogy Európa legnagyobb 

gazdaságának védelmi kiadásait a bruttó hazai termék 2%-ára 

emelik, a 2021-re becsült 1,5%-ról. 

https://www.theguardian.com/business/2022/feb/28/defense- 

cybersecurity-stocks-russia-ukraine-eu 

Itt is van. Ukrán és orosz vér a részvényesek negyedéves osztalékáért. 
 

 

Gyermekbántalmazás? Igen, a tömeggyilkosságokon és a soha be nem gyógyuló 

https://www.theguardian.com/business/2022/feb/28/defense-cybersecurity-stocks-russia-ukraine-eu
https://www.theguardian.com/business/2022/feb/28/defense-cybersecurity-stocks-russia-ukraine-eu
https://www.theguardian.com/business/2022/feb/28/defense-cybersecurity-stocks-russia-ukraine-eu
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sebhelyeken kívül - ellenségeskedések, amelyek nemzedékekig tartanak, hogy a 

szupergazdagok újabb szigetet vásárolhassanak, és koktélon dicsekedhessenek 
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és drogos partikról a Wall Streeten szerzett "gyilkosságaikról". Vagy ami még rosszabb, 

egy nukleáris tél, amely azonnal megölhet egymilliárd embert, további kétmilliárdot az 

éhség, a betegségek és az ezt követő káosz és bűnözés cunamija miatt, a többieket pedig 

egy életre sebhelyekkel és sérülésekkel sújtva hagyja. 

Ami a nemeseket illeti, akik megszavazták a háború meghosszabbítását? 

Az EU megduplázza az Ukrajnának nyújtott katonai segélyt - Az 

EU külügyminiszterei megállapodtak, hogy összesen 1,1 milliárd 

dollár katonai segélyt küldenek Ukrajnának - Szucs Ágnes 

21.03.2022 https://www.aa.com.tr/en/europe/eu-doubles-its- 

military-aid-to-ukraine/2541851 

2014 óta az Egyesült Államok összesen több mint 5,6 milliárd 

dolláros támogatást nyújtott Ukrajnának, beleértve a biztonsági és 

nem biztonsági célú támogatást is. Csak 2021-ben több mint 300 

millió dollárt vállaltunk Ukrajna demokratikus és gazdasági 

fejlődésének támogatására, és több mint 650 millió dollárt 

biztonsági támogatásra. A 2022-es év eleje óta 54 millió dollárt 

vállaltunk humanitárius segítségnyújtásra és további 350 millió 

dollárt biztonsági segítségnyújtásra, így az elmúlt évben a 

biztonsági segítségnyújtás teljes összege meghaladta az 1 milliárd 

dollárt. https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with- 

ukraina 

A készletek mozgatása, a halál okozására tervezett munkahelyek teremtése, az adóalap 

bővítése, hogy még több pénzt biztosítson arra, hogy még több ártatlan embert 

ölhessenek meg szerte a világon. Az EU vezetői büszkék lehetnek. Gyermekeik, ha 

túlélik, nem lesznek ilyen büszkék, amikor megtudják a teljes igazságot és a gazdagságuk 

emberi költségeit. Nem csoda, hogy Szókratész utálta a demokráciát. 
 

Egyéb haszonlesők 

Az EU a múlt hónap elején közölte, hogy 30 milliárd euró (32 

milliárd dollár) értékű, a feketelistán szereplő orosz és fehérorosz 

magánszemélyekhez kapcsolódó vagyontárgyakat fagyasztott be. 

A kérdés most az, hogy mi legyen ezekkel a vagyontárgyakkal. 

" Személy szerint teljesen meg vagyok győződve arról, hogy ez 

rendkívül fontos, nemcsak a vagyon befagyasztása, hanem annak 

elkobzásának lehetővé tétele is, hogy az ország [Ukrajna] 

újjáépítésére lehessen fordítani" - mondta Michel, az Európai 

Tanács elnöke az Interfax-Ukraina hírügynökségnek. 

Ő volt az első magas rangú uniós tisztviselő, aki javasolta az elkobzást. 

az oligarchák vagyonáról - erősítette meg szóvivője az AFP-nek. 

https://www.aa.com.tr/en/europe/eu-doubles-its-military-aid-to-ukraine/2541851
https://www.aa.com.tr/en/europe/eu-doubles-its-military-aid-to-ukraine/2541851
https://www.aa.com.tr/en/europe/eu-doubles-its-military-aid-to-ukraine/2541851
https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-ukraine
https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-ukraine
https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-ukraine
https://www.youtube.com/watch?v=fLJBzhcSWTk
https://www.youtube.com/watch?v=fLJBzhcSWTk


549 
 

Az ukrán kormány áprilisban legalább 600 milliárd dollárra (565 

milliárd euró) becsülte a háború utáni újjáépítés költségeit. 

Az EU, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Kanada 

folyamatosan bővíti azon gazdag oroszok listáját, akik ellen 

szankciókat hoztak, és akikről úgy ítélték meg, hogy befolyásolják 

Moszkva nyugatbarát szomszédjának invázióját vagy hasznot 

húznak belőle. 

Joe Biden amerikai elnök a múlt héten azt javasolta, hogy az 

oligarchák lefoglalt vagyonát "értékesítsék", hogy "orvosolják az 

Oroszország által okozott károkat, és segítsék Ukrajna 

felépítését". 

Az American Civil Liberties Union azonban figyelmeztetett, hogy 

bármilyen ilyen értelmű jogszabály sértheti a tisztességes eljárás 

védelmét, mivel a célzott oligarcháknak nem lenne lehetőségük 

arra, hogy megtámadják az elkobzásokat. 

https://english.alarabiya.net/News/world/2022/05/05/Sell- 

lefoglalt orosz vagyontárgyak az ukrán EU-főnöknek 

Lásd még: https://www.rt.com/news/555024-eu-assets-michel-ukraine 

Ha a Nemzetközi Bíróság (ICJ) és a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) valójában csak 

nyomozó és (az ICC esetében) büntetőjogi szervek lennének, akkor az EU, a NATO és az 

USA vezetői most egy büntetőeljárás vádlottjai lennének. Sajnos az ENSZ-t kezdettől 

fogva úgy tervezték, hogy a nyugati hegemónia tompa eszköze legyen, és semmi 

igazságszolgáltatásra hasonlítót nem lehet tőlük várni. Így a dzsungel törvényei 

uralkodnak a világon, és ennek elkerülhetetlen következménye a harmadik 

világháború és a "civilizáció" teljes pusztulása, ahogyan egyesek ismerték. A világon 

nem mindenki fog szelíden egy vas rabszolga nyakörvet tenni a saját és nemzetének 

nyakába - hogy leigázza egész nemzetének létjogosultságát, csak azért, hogy tovább 

gazdagodjanak a nyugati világ amúgy is hihetetlenül szupergazdagjai. 

A nyugaton élő gazdag oroszok vagyonának 

befagyasztása és lefoglalása nem más, mint 

fegyveres rablás és kalózkodás, ami a sérülést 

súlyosbítja, és megbünteti a Föld egyetlen olyan 

nemzetének gazdagjait, amelyiknek volt 

bátorsága elmondani az USA-nak: "Nem 

buktathatsz meg minden kormányt, amit csak 

akarsz, miközben tízezreket ölsz meg egyszerre"! 

https://english.alarabiya.net/News/world/2022/05/05/Sell-seized-Russian-assets-to-rebuild-Ukraine-EU-chief
https://english.alarabiya.net/News/world/2022/05/05/Sell-seized-Russian-assets-to-rebuild-Ukraine-EU-chief
https://english.alarabiya.net/News/world/2022/05/05/Sell-seized-Russian-assets-to-rebuild-Ukraine-EU-chief
https://www.rt.com/news/555024-eu-assets-michel-ukraine/
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A profitmotívumok itt sokfélék. A gazdag oroszok vagyonának ellopását célzó 

bonyolult útvonalakon minden egyes láncszem le fog szeletelni belőle, és senki sem 

fog jobban profitálni, mint az ügyvédek. Ukrajnába amúgy is nagyon kevés jutna el. Az 

USA soha, soha, soha, soha nem építi újjá az általa elpusztított nemzeteket, kivéve 

Németország, Japán és Dél-Korea esetében - mivel ők - örök szégyenükre - hajlandóak 

voltak és továbbra is hajlandóak eldobni minden becsületet és becsületet. 

https://www.msn.com/en-us/news/world/uk-and-japan-reach-new-defense-deal-amid-russia-concerns/ar-AAWW1RE
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önrendelkezési jogukat, hogy a nyugati álliberális hegemónia gyarmati előőrsévé 

váljanak. Azóta bármikor levethették volna ezeket a láncokat, de a nagyvállalati 

mágnások annyira elmerültek és elmerültek a személyes gazdagságban és a korrupció 

hálójában, hogy eladták nemzeteik lelkét, hogy saját mesés gazdagságukat növeljék. 

És ez a globális kapitalizmus összefoglalása. 
 

Mi motiválja Putyin elnököt, hogy felgyorsítsa a háborút Ukrajnában? 

1. Nem akarja, hogy az egész nyugati frontját amerikai és NATO tankok, rakéták, 

katonai bázisok, különleges műveleti erők, BSL-laborok és neonáci 

ultranacionalista szélsőségesek szegélyezzék. Oroszországnak korábban nagyon 

rossz tapasztalatai voltak a nácikkal. 

A becslések szerint a Szovjetunióban volt a legtöbb áldozat a 

második világháborúban. Összesen 27 millió szovjet 

vesztette életét, a katonai halálesetek száma 11,4 millióra 

rúgott, amihez a katonai tevékenység miatt akár 10 millió 

civil haláleset és további 8-9 millió éhínség és betegség 

miatti haláleset is társulhatott. Ezek az adatok nem 

tartalmazzák azt a több mint 14 millió szovjet katonát, aki a 

háború során megsebesült. A Szovjetunió 15 köztársasága 

közül Oroszország viselte el a legtöbb áldozatot, 6 750 000 

katonai és 7 200 000 polgári halottal. A második legtöbb 

áldozatot Ukrajna szenvedte el, 1 650 000 katonai és 5 200 

000 civil halottal. 

https://worldpopulationreview.com/country- 

rankings/world-war-two-casualties-by-country 

Más szóval, Putyin elnök motivációja Ukrajna lefegyverzésére az ENSZ Alapokmányban 

foglalt önrendelkezési joggal összhangban van (Donyeck, Luhanszk és Oroszország népe 

számára), valamint azzal az egzisztenciális szükséglettel, hogy megakadályozza az USA, a 

NATO és Ukrajna beavatkozását Oroszország belügyeibe. Az agresszióval való fenyegetés 

az ENSZ Alapokmányának megsértése, és az, hogy az USA tankokat, rakétákat, katonai 

bázisokat, különleges műveleti erőket, neonáci ultranacionalista szélsőségeseket és 

különösen BSL-3 és BSL-4 laboratóriumokat helyez el Oroszország nyugati határa 

mentén, reálisan nézve Oroszország biztonságát fenyegető rendkívüli veszélynek 

tekinthető. 

Ha valaki beírja a https://www.splcenter.org központ keresőjébe, hogy neonáci, 2583 

oldalt talál az USA-ban működő neonáci csoportokkal kapcsolatban. Továbbá számos 

kapcsolat található neonáci csoportok és amerikai kormánytisztviselők között. 

A Hatewatch nem találta Kreidert vagy az elérhetőségét, hogy 

kommentárt kérjen tőle. Kreider, aki Jayoh néven működik, néha 

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/world-war-two-casualties-by-country
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/world-war-two-casualties-by-country
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/world-war-two-casualties-by-country
https://www.splcenter.org/
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együtt vezet podcastokat a felfüggesztett külügyminisztériumi 

tisztviselővel, Matthew 

Q. Gebert, a Hatewatch egyik TRS-tagszervezete 2019-ben azonosította. 
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https://www.splcenter.org/hatewatch/2021/06/21/neo-nazi- 

fixer-alt-right-identified 

https://www.theguardian.com/world/2014/sep/10/azov-far- 

jobboldali harcosok-ukrán-neonácik 

https://theintercept.com/2022/02/24/ukraine-facebook-azov- 

zászlóalj-oroszország/ 

https://theintercept.com/2022/02/18/ukraine-weapons-neo- 

nazis-bob-menendez/ 

https://tass.com/politics/1393099 

Ha ezeket a kormánytisztviselőket egy befolyásos szervezet (mint az SPL) nyilvánosan 

azonosítja, akkor előfordulhat, hogy "felfüggesztik" őket, "további vizsgálatig", mielőtt a 

vádakat csendben ejtenék. Az USA kormánya nyíltan felkarolt számos neonáci csoportot 

szerte a világon, többek között az USA-ban, Európában és Ukrajnában. 

A szárazföldi eseményeken kívül Putyin elnöknek tisztában kell lennie az Egyesült 

Államok keletre fekvő nagy nukleáris flottájával. 

https://www.nti.org/analysis/articles/united-states-submarine-capabilities/ a felszíni 

haditengerészet és a légierő mellett, amelyet minden józan gondolkodású ember vagy 

nemzeti vezető nemzetének biztonságára nézve egzisztenciális fenyegetésnek tekint. 

Tekintettel arra, hogy az Egyesült Államok Oroszország teljes nyugati frontja mentén 

hadsereget épített ki, más katonai eszközöket, beleértve az űrbe telepített fegyvereket, 

a Nyugat Oroszország elleni támadásait, valamint a nemzetek elleni indokolatlan és 

illegális külföldi katonai támadások nagyon hosszú listáját, Putyin elnök követelései az 

Ukrajna elleni támadást megelőzően kritikusan szükségesnek tűnnek Oroszország 

önrendelkezésének biztosítása érdekében, amint azt az ENSZ Alapokmánya garantálja. 

2. Putyin elnöknek nem tetszett az amerikaiak által finanszírozott és megrendezett 

13 000 ember meggyilkolása a szomszédos Donbasszban (vagy a korábbi 

mészárlás a Krímben). 

Ez problémát jelent Biden elnök számára. Mivel Putyin elnök egy régimódi romantikus, 

aki nyilvánvalóan hisz a családi értékekben és a becsületben, és hajlandó mindent 

kockára tenni, hogy segítsen azoknak Luganszkban és Donyeckben, akik nyolc hosszú 

éven át szenvedtek az euro-amerikai-kijevi népirtás elsorvasztó tüzében, sokkal 

jóindulatúbb helyet érdemel ki a történelemben, mint a profitorientált vállalatok nyugati 

politikai eszközei, akik hajlandóak biztosítani, hogy minden egyes ukrán megöljenek, 

hogy a maximális negyedéves osztalékot kihozzák. 

Az, hogy Putyin elnök egy olyan világban él, ahol a becsületet félretették a profit és a 

politikai célszerűség kedvéért, a legtöbb amerikai politikus számára nagyon nehezen 

vagy egyáltalán nem érthetővé teszi. Mindenesetre a legtöbb amerikai politikust nem 

https://www.splcenter.org/hatewatch/2021/06/21/neo-nazi-fixer-alt-right-identified
https://www.splcenter.org/hatewatch/2021/06/21/neo-nazi-fixer-alt-right-identified
https://www.splcenter.org/hatewatch/2021/06/21/neo-nazi-fixer-alt-right-identified
https://www.theguardian.com/world/2014/sep/10/azov-far-right-fighters-ukraine-neo-nazis
https://www.theguardian.com/world/2014/sep/10/azov-far-right-fighters-ukraine-neo-nazis
https://www.theguardian.com/world/2014/sep/10/azov-far-right-fighters-ukraine-neo-nazis
https://theintercept.com/2022/02/24/ukraine-facebook-azov-battalion-russia/
https://theintercept.com/2022/02/24/ukraine-facebook-azov-battalion-russia/
https://theintercept.com/2022/02/24/ukraine-facebook-azov-battalion-russia/
https://theintercept.com/2022/02/18/ukraine-weapons-neo-nazis-bob-menendez/
https://theintercept.com/2022/02/18/ukraine-weapons-neo-nazis-bob-menendez/
https://theintercept.com/2022/02/18/ukraine-weapons-neo-nazis-bob-menendez/
https://tass.com/politics/1393099
https://www.nti.org/analysis/articles/united-states-submarine-capabilities/
https://arstechnica.com/science/2021/08/the-us-military-may-soon-declassify-a-secret-space-weapon/
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/17/russia-issues-list-demands-tensions-europe-ukraine-nato
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_CRP3.docx
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igazán érdekli, hogy milyen indítékból próbálja lefegyverezni egyre agresszívabb, 

fenyegetőbb és halálosabb szomszédját. 
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Következtetések 

Az euro-amerikai "információs háború" hazugságaitól nem elragadtatott művelt világ 

jelenleg visszatartja a lélegzetét, és arra vár, hogy Biden elnök elindítja-e a harmadik 

világháborút, a harmadik vörös riadalom végső záróakkordjaként, amely az emberi faj 

kihalását okozhatja. 

A háborúk kirobbantása "kipróbált és bevált" módszer volt az amerikai gazdaság 

élénkítésére, amikor az egy kicsit leállt, mint ahogyan az a COVID-19 világjárvány és a 

növekvő amerikai adósság következtében történt. Ha Trump korábbi elnököt 

újraválasztották volna, akkor elég nagy a valószínűsége, hogy Oroszország helyett 

valahogy Kína ellen provokált volna háborút. 

De Biden elnököt megválasztották, és Oroszországot választották a következő 

célpontnak a külföldi "intervencionizmus" hosszú ideje bevált amerikai szokása számára. 

Ukrajna egy olyan hely, amelyet Biden elnök és fia, Hunter jól ismer, az ottani mély 

befektetések és haszonszerzés miatt. 

Háborút akartak, és meg is kapták, amihez nagyban hozzájárult az a tény, hogy az 

Egyesült Államoknak már volt egy háborúja, mivel támogatta a Viktor Janukovics 

demokratikusan megválasztott elnök elleni 2014-es puccsot. Tekintettel arra, hogy 

Biden elnök (fia, Hunter révén) óriási hasznot húzott az ukrán olaj- és gáziparból, és a 

kabinet számos kinevezett vezető tisztségviselője a hivatalos kormányzati tisztségeik és 

a lobbicsoportokban és/vagy a kormány által finanszírozott agytrösztökben betöltött 

tisztségeik közötti összeférhetetlenség látszatát kelti, Biden elnök motivációja és 

szándéka megalapozott, hogy szándékosan provokálta Putyin elnököt Ukrajna katonai 

inváziójára, ami az ENSZ Alapokmányának és számos nemzetközi szerződésnek és 

törvénynek a megsértése. 

Biden elnök családi profitmotivációjának és a kabinet vezető tagjainak 

profitmotivációjának eredményeként, amelyet az amerikai hírszerző apparátus és a 

védelmi minisztérium korlátlan ambíciói és az örökké tartó hegemónia iránti törekvése 

táplál (ami egyértelműen sérti az ENSZ alapokmányát és számtalan nemzetközi törvényt 

és szerződést), a világ most a termonukleáris háború küszöbén áll. Azt sugallni, hogy ez 

az író "pánikkeltő", nem pontos. 

"Antonio Guterres ENSZ-főtitkár hétfőn arra figyelmeztetett, hogy 

az Ukrajnában "akár véletlenül, akár szándékosan" zajló háború 

eszkalálódása az egész emberiséget veszélyezteti. Továbbá azzal 

riogatott, hogy a konfliktus nukleáris apokalipszisbe torkollhat...". 

https://www.rt.com/news/551903-un-nuclear-war-ukraine 

https://archive.org/details/alt-news-during-the-3rd-red-scare
https://moderndiplomacy.eu/2018/06/04/how-and-why-the-u-s-government-perpetrated-the-2014-coup-in-ukraine/
https://www.globalresearch.ca/preemptive-nuclear-war-a-third-world-war-spells-the-end-of-humanity-as-we-know-it/5772695
https://www.rt.com/news/551903-un-nuclear-war-ukraine
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Antonio Guterres ENSZ-főtitkár még csak meg sem próbálta felvenni a 
kapcsolatot 

Putyin elnök 

Ennek ellenére úgy tűnik, hogy Guterres főtitkár meg sem próbál kommunikálni 

Putyin elnökkel egyáltalán. 

https://www.rt.com/russia/554161-russia-denies-un-secretary-general-putin-contact/ 

Az ENSZ elsődleges küldetése a konfliktusok megelőzése, és mégis teljes kudarcot 

vallott. A fenti link a teljes kudarc egyik okát szemlélteti. Talán Guterres urat arra 

utasították valódi urai Washingtonban, hogy ne lépjen kapcsolatba Putyin elnökkel? Ki 

tudja, mindenesetre ez a kudarc sokat elmond arról, hogy az ENSZ mint béketeremtő 

miért egy szánalmas kudarc, és miért volt mindig is az, amely csak azért létezik, hogy a 

világbéke helyett a nyugati hegemónia erőit szolgálja. 

És így az ENSZ tisztviselői és diplomatái élvezik a New York-i parti életet, miközben milliók 
halnak meg a 

az éhezés, amelyet elsősorban az amerikaiak által kirobbantott erőszakos konfliktusok 
okoznak, kicsik és nagyok egyaránt. 

 

Az Ukrajnába irányuló fegyverszállítások nemzetközi moratóriuma az egyetlen módja 

a háború befejezésének, életek megmentésének minden oldalon, az önrendelkezés és 

a nemzetbiztonság biztosításának minden fél számára, valamint a termonukleáris 

háború valószínűségének jelentős csökkentésének. 

Senki, aki bármit is tud az 1991 óta folytatott orosz külpolitikáról, egy pillanatig sem 

hiszi, hogy az ukrajnai orosz beavatkozást valamilyen expanziós indíték vezérelte. Ez egy 

képregényszerű racionalitás, amelyet az újságíróknak álcázott amerikai dezinformációs 

szakértők légióinak valamelyik kegyence talált ki. 

Az amerikai kormányzat vezető tisztviselői mellett Hunter Biden, Zelenszkij elnök és az 

európai fegyvergyártók egyáltalán nem fogják szeretni a tervet (az Ukrajnának 

ajándékozott fegyverek moratóriumát). Ennek oka, hogy jelentős bizonyítékok utalnak 

arra, hogy bűnrészesek a jelenlegi ukrajnai fegyveres konfliktus kirobbantásában és 

eszkalálásában. Hasonlóképpen, semmilyen beleszólásuk nem lehet abba a döntésbe, 

hogy büntetőeljárást indítsanak a fegyveres konfliktus/háború kirobbantásában játszott 

szerepükkel kapcsolatban. 

Tegyük fel, hogy Al Caponénak és/vagy Hasfelmetsző Jacknek beleegyezését kellett 

adnia ahhoz, hogy a rendőrség és/vagy a bíróság engedélyezze a bűnözői tevékenységük 

kivizsgálását. 

Ez az az ügy, amelyet a büntetőeljárás lefolytatására irányuló kérelem címzettjei elé 
terjesztek. 

Úgy tűnik, csak egyetlen ésszerű és egyszerű módja van annak, hogy az ukrajnai háborút 

https://www.rt.com/russia/554161-russia-denies-un-secretary-general-putin-contact/
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szinte azonnal befejezzük. Az ENSZ-nek vezető szerepet kell vállalnia az Ukrajnába 

irányuló fegyverszállítások moratóriumának bevezetésében, hogy Zelenszkij elnöknek 

arcmentő ürügyet adjon a megadásra. Az USA és a NATO nem tudja megvédeni 

Ukrajnát. Ez tény. Ukrajna semleges országgá válása az egyetlen megoldás erre a 

háborúra, amelyet az USA és Európa politikai és gazdasági ambíciói kényszerítenek rá. 

Ez a háború semmiben sem különbözik az USA által a második világháború óta indított 

többi háborútól, kivéve, hogy még nagyon korai szakaszában van, és nagyon is reális 

esélye van arra, hogy nukleáris háborúhoz vezet. 
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A többi amerikai háborúhoz hasonlóan a mögötte álló igazságok és a kulcsszereplők 

lassan kiszivárognak majd az elkövetkező évtizedekben, és - mint a második világháború 

óta minden más háborút (kivéve talán a koreai háborút) - "hibának" fogják bélyegezni, 

feltéve, hogy az emberiség túléli ezt az időt, ami jelenleg csak 50-50%-os esélyt jelent .37 

Putyin elnök nem szeszélyből indította invázióját. Nagyon is komoly jogi, 

nemzetbiztonsági és erkölcsi indokai voltak rá - és a nyugati média mégis teljesen 

elhallgatta és kigúnyolta legitim motivációit, ehelyett démonizálta és cenzúrázta őt. Ez 

ellentétes az emberi jogi törvényekkel. 

Az amerikaiak eközben nem jutottak tisztességes módon a hírekhez, miközben tévesen 

azt hitték, hogy ők is tisztességesen hozzáférnek. Ráadásul sok vagy a legtöbb amerikai 

élvezi ezt az ukrajnai háborút, mivel az amerikai kormány arra programozta őket, hogy 

élvezzék a szélsőséges erőszak látványát. 

Jelenleg erős bizonyítékok vannak arra, hogy Kijev csak fokozza a 2014-ben megkezdett 

amerikai-NATO terrorista kampányt Ukrajnában, hogy tovább provokálja és fokozza azt, 

amennyire csak lehet, hogy növelje a vállalati profitot az adott országban, és bevonja a 

NATO-t, ami ismét a harmadik világháborúhoz vezet, Ukrajna közepén, ami "az ő" 

nemzetének teljes megsemmisülését jelenti. Miféle vezető ez? 

Annak érdekében, hogy Guterres ENSZ-főtitkárt az Ukrajnába irányuló fegyverszállítások 

moratóriumára szólítsuk fel, elengedhetetlen, hogy kivizsgálják Biden elnök, fia, Hunter, 

és a kabinet vezető tagjai állítólagos korrupt tevékenységét, amelyek "az 

összeférhetetlenség látszatát keltik", és amelyek sértik az amerikai törvényeket, 

valamint a korrupció elleni nemzetközi szerződéseket, politikákat és törvényeket. 

Bár ez kínosnak, meggondolatlannak és/vagy politikailag kockázatosnak tűnhet, a 

termonukleáris háború hatásaihoz képest ezek az erőfeszítések jelentéktelenek 

lennének. A felelősség az illetékes hatóságokat terheli, akikhez ez a büntetőeljárás 

lefolytatására irányuló előterjesztés szól. 

Oroszország nem Vietnam, Afganisztán, Irak, Szomália vagy Jemen, és Biden elnök 

villámháborús médiakampánya talán eleinte a nyugati (amerikai és nyugat-európai) 

közvélemény támogatását élvezte, azonban a hírmédia egyáltalán nem őszinte a háború 

keletkezésének időpontját, a háború valódi motivációit és a háború tényleges 

előrehaladását illetően (mivel az amerikai média mindig azt a látszatot kelti, hogy ők 

nyernek, amíg nem veszítenek),38 
 
 

 

37 Bármilyen összetett, sok ismeretlen változót tartalmazó egyenletben a legjobb esély, amit ki lehet 
számítani, 50/50. 
38 Kérjük, emlékezzenek arra, hogy a második világháború óta az USA nem azért vív háborúkat, hogy 
nyerjen, mivel az USA azóta minden háborút elvesztett. Ehelyett az USA azért vív háborúkat, hogy profitot 
termeljen a háborúból és a háborúval kapcsolatos iparágakból, és addig pumpálja a háborút, amíg a 

https://www.equalityhumanrights.com/en/human-rights-act/article-10-freedom-expression
https://www.rt.com/russia/551874-donetsk-ballistic-missile-strike/
https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/corruption_intl_legal_instruments_%20nov03.pdf
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célországot a földdel nem egyenlővé nem teszi. Aztán az USA szégyenletes módon visszavonul, miközben 
a vállalati haszonlesők, a halál kereskedői a bankig nevetnek. Ez ilyen egyszerű. Ukrajna hús a "jó öreg 
USA" asztalán, legalábbis azoké, akik elég gazdagok ahhoz, hogy hasznot húzzanak belőle. Ez árulás a 
legaljasabb formában. 
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https://sputniknews.com/20220329/live-updates-ukrainian-forces-fire-forbidden-calibre-missile-at- 

város-észak-donyeck-1094278502.html 

és a termonukleáris háború nagyon is valós lehetősége. 
 

Függelék - Néhány orosz forrásból származó hír újranyomása 

Az orosz hírmédia amerikai cenzúrája miatt az alábbiakban az ukrajnai biológiai 

"kutatási" létesítményekből származó felfedezésekkel kapcsolatos legfrissebb hírek 

teljes szövegét teszem közzé. 

2022.03.24 19:43 Oroszország Hunter Biden biolaboratóriumára 

hivatkozik - Oroszország részleteket árult el a titkos kutatások 

szponzorálásáról / Az ukrán biológiai laboratóriumok kiterjedt 

hálózata amerikai kormányzati ügynökségektől és az amerikai 

elithez szorosan kapcsolódó vállalatoktól kapott támogatást - 

állította csütörtökön az orosz hadsereg. / A friss állításokat Igor 

Kirillov altábornagy, az orosz nukleáris, biológiai és vegyi védelmi 

erők parancsnoka ismertette egy sajtótájékoztatón. 

"A rendelkezésre álló anyagok lehetővé teszik az amerikai 

kormányzati ügynökségek és az ukrán biológiai objektumok 

közötti interakció rendszerének nyomon követését" - mondta 

Kirillov, bemutatva egy bonyolult sémát, amely állítólag a 

finanszírozás áramlását mutatja be. /Figyeljünk arra, hogy az ilyen 

tevékenységek finanszírozásában részt vesznek a jelenlegi 

amerikai vezetéshez közeli struktúrák, különösen a Rosemont 

Seneca befektetési alap, amelynek vezetője Hunter Biden. Az alap 

jelentős, legalább 2,4 milliárd dolláros pénzügyi forrásokkal 

rendelkezik. / Nem volt azonnal világos, hogy Kirillov konkrétan 

melyik cégre utalt, mivel a Rosemont Seneca egy decentralizált 

befektetési alap, amely több, hasonló nevet viselő szervezetből 

https://sputniknews.com/20220329/live-updates-ukrainian-forces-fire-forbidden-calibre-missile-at-city-north-of-donetsk-1094278502.html
https://sputniknews.com/20220329/live-updates-ukrainian-forces-fire-forbidden-calibre-missile-at-city-north-of-donetsk-1094278502.html
https://sputniknews.com/20220329/live-updates-ukrainian-forces-fire-forbidden-calibre-missile-at-city-north-of-donetsk-1094278502.html
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áll. Joe Biden elnök legfiatalabb fia, Hunter vezette a mára már 

megszűnt, washingtoni székhelyű 
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Rosemont Seneca Partners LLC, de jogi csapata tagadta, hogy részt 

vett volna az alap más ágaiban, nevezetesen a delaware-i 

székhelyű Rosemont Seneca Thornton LLC-ben. / A Rosemont 

Seneca alap szoros kapcsolatban áll a Pentagon vezető 

vállalkozóival - magyarázta Kirillov, kifejezetten megnevezve a 

Metabiotát, valamint a Black és Veach vállalatokat, amelyeket "a 

Pentagon biolaboratóriumai számára világszerte a berendezések 

fő beszállítójaként" jellemzett. / Az utóbbi konszern az amerikai 

kormány és Ukrajna közötti 2015-ös üzletben szerződő félként 

szerepelt, amelyet az orosz hadsereg a tájékoztató során 

nyilvánosságra hozott. 

A dokumentum szerint a közel 32 millió dolláros program célja "az 

adományozó [az amerikai kormány] segítségével épített és 

korszerűsített laboratóriumok munkájának megszervezése", 

valamint "a fertőző betegségek megfigyelése" és a járványok 

kitörésére való "gyors reagálás" érdekében végzett munka. A 

program a "klinikai minták biztonságos gyűjtését, feldolgozását, 

ideiglenes tárolását és szállítását" is a célok közé sorolta. 

Az ukrán biolaboratóriumok hálózatát más amerikai ügynökségek 

is finanszírozták - mondta Kirillov, aki a biolaboratóriumok 

programjának nagyságrendjét "lenyűgözőnek" nevezte. /"A 

hadseregen kívül az USA Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége, a 

Soros György Alapítvány és a Betegségellenőrzési és Megelőzési 

Központok közvetlenül részt vesznek a megvalósításban. A 

tudományos felügyeletet vezető kutatószervezetek végzik, 

köztük a Los Alamos Nemzeti Laboratórium, amely nukleáris 

fegyvereket fejleszt" - mondta a tisztviselő... 

https://www.rt.com/russia/552638-ukraine-biolabs-us-funding 

A szerző által hozzáadott félkövér szöveg 

Úgy tűnik, ez a "kutatás" már nagyon régóta folyik. 

https://www.rt.com/russia/552638-ukraine-biolabs-us-funding
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2022.03.24 Oroszország azt állítja, hogy az USA kísérleti 

gyógyszereket tesztelt ukrán katonákon - Az orosz hadsereg 

újabb állításokat tett az Egyesült Államok által támogatott titkos 

ukrajnai kutatásokról / Az USA részt vett kísérleti gyógyszerek 

tesztelésében az ukrán hadsereg soraiból származó 

"önkénteseken" - állította Igor Kirillov altábornagy, az orosz 

nukleáris, biológiai és vegyi védelmi erők parancsnoka egy 

csütörtöki sajtótájékoztatón. / A kísérleti drogtesztelés az 

úgynevezett UP-8 projekt keretében történt, amelyet az orosz 

hadsereg a hónap elején leplezett le. / "Továbbra is közzétesszük 

az ukrán katonák részvételével zajló kutatásokról szóló 

információkat. Szeretném megjegyezni, hogy az ilyen munka az 

Egyesült Államokban tilos, és a katonaság az országon kívül végzi" 

- jelentette ki a tisztviselő. /"A bolgár médiában közzétett adatok 

szerint csak a harkovi laboratóriumban végzett kísérletek során 

mintegy 20 ukrán katona halt meg, további 200 pedig kórházba 
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került" - tette hozzá Kirillov, miközben azt állította, hogy 
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"több mint négyezer ember" vett részt az ukrajnai tesztelésben. / 

A tisztviselő bemutatott egy dokumentumot, amelyet állítólag egy 

ukrán katonai attasé küldött az Egyesült Államokban az ország 

védelmi minisztériumának tavaly áprilisban. A dokumentum 

kiemeli az attasé és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos 

kutatásokkal foglalkozó amerikai-kanadai Skymount vállalat 

képviselői közötti találkozót. / A dokumentum szerint a cég 

bemutatta az ukrán tisztviselőknek a nagy hatótávolságú 

megfigyeléssel kapcsolatos megoldásait, valamint a Deep Drug AI-

t, egy olyan rendszert, amelyet gyógyszerek szűrésére és 

fejlesztésére használnak. A rendszer "napi 60 emberév munkáját 

végzi el, jelentősen csökkentve a kézi munkaórákat, hogy a 

meglévő, már jóváhagyott gyógyszerekből új célmolekulákat 

hozzon létre" - állítják a fejlesztők. / "A kapott dokumentumok 

megerősítik, hogy korábban nem tesztelt gyógyszereket próbáltak 

tesztelni [az ukrán katonákon]. A 'Deep Drug' nevű gyógyszeripari 

szűrőrendszerről van szó, amely az Egyesült Államokban és 

Kanadában nem ment át az engedélyezési eljáráson" - jelentette ki 

Kirillov. / Az amerikai szponzorok különös cinizmusa abban rejlik, 

hogy a fejlesztő, a Skymount cég kereskedelmi alapon ajánlotta fel 

a rendszer megvásárlását, annak ellenére, hogy az ukrán védelmi 

minisztérium munkatársai önkéntesként vettek részt benne. / 

Ukrajna nem az első ország, amelyet amerikai katonai támogatású 

gyógyszerkutatásra használnak fel - jegyezte meg Kirillov. 2010-

ben például Indonézia "számos jogsértés" miatt bezáratta az 

amerikai haditengerészet jakartai orvosi központját, amely 

nyilvánvalóan részt vett egy hasonló projektben - tette hozzá. / 

Moszkva felvetette az Ukrajnában szétszórtan működő titkos 

laboratóriumokban zajló, megkérdőjelezhető, amerikai 

támogatású gyógyszerészeti és biológiai kutatásokra vonatkozó 

állításokat, miután február végén csapatokat küldött a szomszédos 

országba... 

https://www.rt.com/russia/552623-us-ukraine-experimental- 

gyógyszerek 

Az a tény, hogy nevek vannak megnevezve, és ennyi részletet kínálnak, azt sugallja, hogy 
ez nem valamiféle 

fikciós mű vagy gyenge dezinformációs projekt. 

2022.03.10 336 amerikai biolaboratórium rejtélye világszerte - 

Zhang Zhouxiang - A folyamatban lévő orosz-ukrán konfliktus 

váratlan felfedezésekhez vezetett. Az orosz média nemrég arról 

számolt be, hogy a Pentagon több mint 30 biológiai 

https://www.rt.com/russia/552623-us-ukraine-experimental-drugs/
https://www.rt.com/russia/552623-us-ukraine-experimental-drugs/
https://www.rt.com/russia/552623-us-ukraine-experimental-drugs/
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laboratóriumot rendelt be Ukrajnában, ahol nagy mennyiségű 

veszélyes vírust tároltak. / Az Egyesült Államok állítólag ezekre a 

laboratóriumokra támaszkodik biológiai hadviselési kutatásainak 

végrehajtásához. 
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És ez csak egy maroknyi, azaz kevesebb mint 10 százaléka annak a 

336 biológiai laboratóriumnak, amelyet az USA állítólag a világ 30 

országában ellenőriz. / Nem csoda, hogy az USA kétségbeesetten 

szorgalmazta a COVID-19 járvány kínai laboratóriumokban történő 

"eredetkövetési" vizsgálatát. Talán azért, mert a világ minden 

táján vannak laboratóriumaik, tisztában vannak a vírusok 

kiszivárgásának és a világjárványok kiváltásának nagy 

kockázatával. Hasonló kockázatokat feltételeztek a kínai 

laboratóriumokról is, de ez túlzás. / Az USA az, amelyik beteg, de 

Kínát kényszeríti arra, hogy bevegye a tablettát. És pontosan ezért 

nem sikerült az USA-nak a COVID-19-et a saját partjainál 

ellenőrzés alá vonnia. Ahelyett, hogy elismerné a problémát, azzal 

van elfoglalva, hogy másokat hibáztasson. / Most már az is világos, 

hogy az USA miért próbálta négy évtizeden keresztül 

megakadályozni, hogy a biológiai fegyverekről szóló egyezmény 

létrehozzon egy ellenőrző mechanizmust. Az egyezmény 182 

aláírója közül az USA az egyetlen, amely 2001-ben kivonult az 

ilyen mechanizmusról szóló tárgyalásokból. Egyértelmű, hogy 

ezzel az USA világszerte 336 biológiai laboratóriumának titkait 

akarja megvédeni. / A legfrissebb jelentések szerint az USA 

ukrajnai nagykövetsége sietve törölte az ottani biológiai 

laboratóriumokkal kapcsolatos információkat. De nem tudják 

elmossák a tényt, hogy ilyen laboratóriumok léteznek világszerte. 

Itt az ideje, hogy az USA nyilvánosságra hozza az információkat 

ezekről a biológiai laboratóriumokról, beleértve azt is, hogy 

milyen vírusokat tárolnak ott, milyen "kutatások" folynak, és 

milyen károkat okoznak az embereknek ezekben az országokban 

és szerte a világon. A világnak válaszokat kellene követelnie. 

https://global.chinadaily.com.cn/a/202203/10/WS622942dfa310c 

dd39bc8b92f.html 

Az egyik legzavaróbb dolog a nyugati hírekkel kapcsolatban manapság az a nagyszámú 

hazugság, amit az Egyesült Államokban és Európában a hírfogyasztóknak mondanak. 

Csak kitalálnak bármit, amit el akarnak hitetni az amerikai közönséggel. 

2022.03.24 Kína szerint "mindenki tudja", ki a legnagyobb hibás 

az ukrajnai háborúért / A kínai védelmi minisztérium szóvivője 

szerint az USA "sárdobálás" Pekingben az ukrajnai háború miatt - 

A kínai védelmi minisztérium "hazugnak és bajkeverőnek" nevezte 

az USA-t, és azt mondta, hogy "mindenki tudja", melyik ország volt 

"a legnagyobb kezdeményezője" az ukrajnai válságnak. / A 

minisztérium szóvivője, Wu Qian csütörtökön kommentálta meg 

https://global.chinadaily.com.cn/a/202203/10/WS622942dfa310cdd39bc8b92f.html
https://global.chinadaily.com.cn/a/202203/10/WS622942dfa310cdd39bc8b92f.html
https://global.chinadaily.com.cn/a/202203/10/WS622942dfa310cdd39bc8b92f.html


568 
 

nem nevezett amerikai tisztviselők vádjait, miszerint Peking előre 

tudott Oroszország Ukrajna elleni támadásáról, és hogy Kína még 

arra is kérte Moszkvát, hogy halassza el azt a 2022-es pekingi téli 

olimpia utánra. / Wu elítélte az állításokat, valamint a 
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a Kínának Oroszországnak állítólag katonai segítséget kínáló 

Kínáról szóló híreket, mondván, hogy "abszolút dezinformációról" 

van szó, amely csak azt a célt szolgálja, hogy "Kínára hárítsák a 

felelősséget, és Kínát sározzák be". / A vádak "az USA igazi arcát 

mutatják, mint hazug és bajkeverő" - mondta, hozzátéve, hogy 

országa határozottan ellenzi az USA azon kísérleteit, hogy "hamis 

és rosszindulatú információkat terjesszenek, amelyek Kínát 

célozzák az ukrán kérdésben." / A minisztériumi szóvivő 

hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború különböző okokból és 

"összetett történelmi kontextusban" alakult ki, de hozzátette, 

hogy "mindannyian értjük, melyik nagyhatalom viseli a 

legnagyobb felelősséget a mai válságért", nyilvánvalóan 

Washingtonra célozva. / Wu elmondta, hogy Peking azt szeretné, 

ha "minden fél" "nyitva tartaná az ajtót a párbeszéd, a konzultáció 

és a tárgyalás előtt az ukrajnai helyzet de-eszkalációja érdekében", 

és hogy Kína "konstruktív szerepet fog játszani a béke 

keresésében és megvalósításában". / "Kiegyensúlyozott, hatékony 

és fenntartható európai biztonsági architektúrát" sürgetett, és 

rámutatott, hogy a Kínai Népköztársaság megalapítása óta az 

ország "soha nem szállt meg más országokat, soha nem vett részt 

proxy-háborúkban, soha nem törekedett befolyási szférákra, és 

nem vett részt semmilyen katonai blokkkonfrontációban". / Wu 

Qian megjegyzései ugyanazon a napon hangzottak el, amikor 

Marija Zakharova orosz külügyminisztériumi szóvivő azt mondta, 

hogy Ukrajna az EU országaival együtt az Egyesült Államok 

"eszközévé" vált... https://www.rt.com/news/552653-china-us- 

ukraina-szerepvállalás 

Tévednek azok, akik azt gondolják, hogy Oroszország katonai titkokat cserélne Kínával. 

Ez ellenkezne minden jegyzőkönyvvel, és nem lenne eredményes. Lehet, hogy az 

amerikaiak "mindent kiadnak magukból", de a világnak ezen a részén nem. Ami pedig 

azt illeti, hogy Oroszország katonai segítséget kér Kínától egy ukrajnai katonai 

művelethez, ez nevetségesen nevetséges. Bárki is találja ki ezt a dolgot, kreatív, és tudja, 

hogyan kell az amerikai közönséget felbuzdítani, azonban az ilyen teljesen 

megalapozatlan ostobaságok csak azt bizonyítják, hogy semmit sem tudnak az orosz 

katonai képességekről és protokollról a világnak ezen a részén. Hová jutott az amerikai 

újságírás? Nem kevesebb, mint a hollywoodi stílusú filmek forgatókönyvírása - teljes 

kitaláción alapuló rágalmak. Átkozott hazugságok. 
 

Amerika szeretete a nácik iránt és hogyan segített az USA létrehozni őket 

A Dulles testvérek, John Foster és Allen (a későbbi külügyminiszter és CIA igazgató) 

életrajzai elmesélik, hogy az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában nagyon 

https://www.rt.com/news/552653-china-us-ukraine-role
https://www.rt.com/news/552653-china-us-ukraine-role
https://www.rt.com/news/552653-china-us-ukraine-role
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szorgalmasan dolgoztak a bankokkal való kapcsolatépítésen, hogy a németországi náci 

pártot a második világháborút megelőzően ipari erőművé tegyék. A híres amerikai 
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az amerikai náci pártot támogató iparmágnások és médiamágnások jóval hosszabbak, 

mint amennyit a mainstream hírek manapság közölnek. 

• https://time.com/5414055/american-nazi-sympathy-book/ 

• https://listverse.com/2019/07/24/10-famous-people-who-were-nazi- 

szimpatizánsok/ 

• https://www.nationalww2museum.org/war/articles/american-nazism-and- 

madison-square-garden 

• https://www.theatlantic.com/photo/2017/06/american-nazis-in-the-1930sthe- 

german-american-bund/529185 

Ami a zsidókkal, cigányokkal és más kisebbségekkel történt Németországban a második 

világháború előtt, az pontosan ugyanaz, mint ami Ukrajnában történt és történik a 

kisebbségekkel, ami Oroszország beavatkozásához vezetett. 

https://www.thedailybeast.com/the-american-papers-that-praised-hitler 

Az Egyesült Államokban jelenleg működő neonáci szervezetek listája itt található: 

https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/ideology/neo-nazi 

Meg kell jegyezni, hogy a mai neonácik nyíltan kiállnak a terrorizmus mellett: 

https://www.splcenter.org/hatewatch/2020/06/23/there-no-political-solution- 

akceleráció-fehér-hatalom-mozgalom 

A fenti információk ismeretében nem lehet nagy meglepetés, hogy 2022. április 16-án a 

Russia Today újság (rt.com) interjút közölt néhány megállapításukról az amerikai és 

német kutatásokról Ukrajnában, amelyek úgynevezett "kettős felhasználású" biológiai 

kórokozókkal kapcsolatosak. Mik azok a kettős felhasználású kórokozók? Ahhoz, hogy 

egy biológiai fegyver ellen védekezhessünk, rendelkeznünk kell néhány. Kinek van a 

legtöbb? Az USA, amelynek katonai költségvetése több mint tízszerese Oroszországénak, 

soha nem hagyta abba a biológiai fegyverekkel kapcsolatos kutatásokat. Oroszország 

viszont 1991-ben leállította ezeket a kutatásokat, és nyitott a nemzetközi 

fegyverellenőrzésekre. 

https://time.com/5414055/american-nazi-sympathy-book/
https://listverse.com/2019/07/24/10-famous-people-who-were-nazi-sympathizers/
https://listverse.com/2019/07/24/10-famous-people-who-were-nazi-sympathizers/
https://listverse.com/2019/07/24/10-famous-people-who-were-nazi-sympathizers/
https://www.nationalww2museum.org/war/articles/american-nazism-and-madison-square-garden
https://www.nationalww2museum.org/war/articles/american-nazism-and-madison-square-garden
https://www.nationalww2museum.org/war/articles/american-nazism-and-madison-square-garden
https://www.theatlantic.com/photo/2017/06/american-nazis-in-the-1930sthe-german-american-bund/529185
https://www.theatlantic.com/photo/2017/06/american-nazis-in-the-1930sthe-german-american-bund/529185
https://www.theatlantic.com/photo/2017/06/american-nazis-in-the-1930sthe-german-american-bund/529185
https://www.thedailybeast.com/the-american-papers-that-praised-hitler
https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/ideology/neo-nazi
https://www.splcenter.org/hatewatch/2020/06/23/there-no-political-solution-accelerationism-white-power-movement
https://www.splcenter.org/hatewatch/2020/06/23/there-no-political-solution-accelerationism-white-power-movement
https://www.splcenter.org/hatewatch/2020/06/23/there-no-political-solution-accelerationism-white-power-movement
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Zenhaus, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons - Az USA 

Oroszországot óriási katonai erőműnek állítja be, de a fenti táblázaton csak keresgélni kell, hogy 

megtaláljuk. 

Az USA "védelmi minisztériuma" és különösen az USA hírszerző apparátusa közismerten "eltúlozza" a támadásra 

kiválasztott külföldi nemzetek által jelentett fenyegetést, hogy "igazolja" a támadásokat, és egyszerűen azért, hogy 

növelje az amúgy is gigantikus költségvetését. Az amerikaiak szerencséjére az USA olyan gazdag, és nincsenek 

problémái a szegénységgel, az egészségüggyel, az oktatással, az infrastruktúrával, az ellátási láncokkal és így tovább, 

így könnyedén megengedheti magának, hogy dollárbilliókat pazaroljon el arra, hogy Istent játszon a világban, 

miközben egész nemzeteket zúz le és pusztít el, miközben milliókat gyilkol meg. 

Az amerikai kormány szóvivői szerint: "Oroszország azonban a) 1991-ben beszüntette a 

biológiai fegyverekkel kapcsolatos kutatásokat, b) aláírta a biológiai fegyverekről szóló 

egyezményt, és c) megszavazta a nyílt ellenőrzéseket, míg az USA nem - sőt, az USA volt 

az egyetlen nemzet a világon, amely nem engedélyezte az ellenőrzéseket. Ahogyan az 

USA "Védelmi Minisztériumát" pontosabban "Háborús Minisztériumnak" kellene 

nevezni, úgy az USA "védekező" biológiai kórokozó-kutatását is így lehetne és kellene 

nevezni: "Biológiai fegyverek kutatása". 
 

Németország igen aktív részvétele az ukrajnai biológiai kórokozók 
kutatásában 

A fenti információk ismeretében nem lehet nagy meglepetés, hogy 2022. április 16-án a 

Russia Today című újság interjút közölt néhány megállapításukról az amerikai és német 

kutatásokról Ukrajnában a "kettős felhasználásúnak" nevezhető biológiai kórokozókkal 

kapcsolatban. Mik azok a kettős felhasználású kórokozók? Az USA, amelynek katonai 

költségvetése tízszerese Oroszországénak, soha nem hagyta abba a biológiai 
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fegyverekkel kapcsolatos kutatásokat. Azt mondják: "de Oroszország a) 1991-ben 

befejezte a biológiai fegyverekkel kapcsolatos kutatásokat, és b) aláírta a Biológiai 

Fegyverekről szóló Egyezményt, és megszavazta a nyílt ellenőrzéseket, míg az USA 
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nem tette - sőt, az USA volt az egyetlen nemzet a világon, amely megtagadta az 

ellenőrzések engedélyezését. Ahogyan az USA védelmi minisztériumát valójában 

pontosabban kellene hadügyminisztériumnak nevezni, ugyanúgy az USA "védekező" 

biológiai kórokozók kutatását is így lehetne és kellene nevezni: Biológiai fegyverek 

kutatása. 

Németország "katonai biológiai tevékenységben" vett részt Ukrajnában - 

Oroszország - április 16, 2022 

Interjú a Külügyminisztérium Tájékoztatási és Sajtóosztályának 

igazgatójával, Maria Zakharovával 

Kérdés: Az ukrajnai különleges katonai művelet során az orosz 

csapatok új dokumentumokat találtak az ukrajnai katonai biológiai 

tevékenységről. Tudna erről részletesebben beszélni? 

Marija Zaharova: Az ukrajnai különleges katonai művelet (SMO) 

eredményeként az orosz fegyveres erők olyan dokumentumokat 

találtak, amelyek fényt derítenek az amerikai védelmi 

minisztérium által Ukrajnában végrehajtott biokatonai programra. 

A program kutatói a legveszélyesebb kórokozókat - a biológiai 

fegyverek számára potenciális biológiai ágenseket - 

tanulmányozták, amelyeknek természetes fókuszpontjai vannak 

mind Ukrajnában, mind Oroszországban. Azt is kutatták, hogyan 

terjednek a járványok ezeken a kórokozókon alapuló járványok. A 

munka nagyságrendje nyilvánvalóvá teszi, hogy az amerikai 

katonai programmal kapcsolatos információk jelentős, és 

valószínűleg a legfontosabb része továbbra is rejtve marad a 

nemzetközi közösség előtt. 

Kérdés: Mit tesz Oroszország annak érdekében, hogy az Egyesült 

Államok tisztázza az Ukrajnával való katonai biológiai 

együttműködését? 

Maria Zakharova: Oroszország nyilvánosságra hozta az eddig 

napvilágra került tényeket az ENSZ-ben és más nemzetközi 

szervezetekben, és felszólította az amerikai hatóságokat, hogy 

adjanak részletes magyarázatot, de, ahogy az várható volt, 

Washington nem hajlandó megosztani a nyilvánossággal érdemi 

információkat az ukrajnai katonai biológiai programjáról... 

Németország az Egyesült Államokkal együtt évek óta erőteljes 

katonai biológiai tevékenységet folytat Ukrajnában, és 

valószínűleg továbbra is folytat. Határozottan úgy véljük, hogy 

nagyrészt ez motiválja Németországot arra, hogy más uniós 

országokhoz képest aktívabban próbálja hazánknak tulajdonítani a 
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biológiai és vegyi fegyverek bevetésére vonatkozó bűnös terveket 

az országban. 



576 
 

Ukrajna, valamint a Donyecki és Luganszki Népköztársaságok, amelyek 

még nem szabadultak fel... 

A helyzet jobb megértése érdekében a következő tényeket 

idézem. 2013 óta a német kormány a német szövetségi 

külügyminisztérium égisze alatt hajtja végre a Német Biológiai 

Biztonság Programot (GBP), amely partnerségi projekteket foglal 

magában a fókuszországok kormányzati szerveivel és 

kutatóintézeteivel, amelyeknek Ukrajna 2014-ben, a Majdan 

évében vált részévé. A gyakorlati tevékenységekben a Német 

Fegyveres Erők Mikrobiológiai Intézetének (München), a Friedrich 

Loeffler Intézetnek (Greifswald-Riems-sziget), a Bernhard Nocht 

Trópusi Orvosi Intézetnek (Hamburg) és a Robert Koch Intézetnek 

(Berlin) a halálos biológiai kórokozók kutatására szakosodott 

német szakemberei vesznek részt. 

A német Szövetségi Külügyminisztérium szerint a GBP harmadik 

szakasza 2020-2022-ben kerül végrehajtásra. A nyilvánosan 

elérhető anyagokból arra következtethetünk, hogy a GBP deklarált 

technikai céljai között szerepel többek között a járványügyi 

információgyűjtés harmadik országokban, többek között a big 

data technológia felhasználásával, valamint a partnerországok 

infrastruktúrájának fejlesztése a veszélyes biológiai anyagok 

kezelésére. 

A harkovi Kísérleti és Klinikai Állatorvosi Intézet 2016 óta a Német 

Fegyveres Erők Mikrobiológiai Intézete a fő ukrajnai partner, amit 

saját adataiból tudunk. A két intézet a "Kezdeményezés a biológiai 

biztonságról és biológiai védelemről a zoonózisos kockázatok 

kezelésében az Európai Unió külső határainál" című ukrán-német 

projekt keretében működik együtt. Az a tény, hogy a hivatalos 

célja "a biológiai védelmi és biztonsági helyzet javítása" 

Ukrajnában, "különösen az ország keleti részén", felveti azt a 

retorikai kérdést, hogy a német katonai biológusok szakmai 

érdekeik szempontjából melyik határt tekintik külső határnak. Az 

orosz-ukrán határt? 

A Mikrobiológiai Intézet anyagaiban azt állítja, hogy a projekt az 

Ukrajnában zajló "biológiai terrorizmus potenciális veszélyével" 

kapcsolatos, az ország keleti régióiban zajló, véget nem érő 

ellenségeskedések közepette. Kristálytisztán látszik, hogy ezzel a 

DPR és az LPR finom üzenetet akar küldeni a nemzetközileg tiltott 

biológiai fegyverek használatára irányuló tervek kiküszöbölésében 

való esetleges "részvételéről". Ezáltal a 
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A német katonák már régóta szándékosan megfélemlítik ukrán 

kollégáikat, és valójában pszichológiailag a donbásszi 

köztársaságok ellen hangolják őket. Az ukrán biológiai 

biztonsággal foglalkozó szakértők kivétel nélkül részt vesznek 

azokon az orvosi biológiai védelmi konferenciákon, amelyeket a 

Német Fegyveres Erők Mikrobiológiai Intézete rendszeresen tart... 

Nyilvánvaló, hogy egy potenciális biológiai támadás elleni védelem 

biztosításához először meg kell vizsgálni a potenciális biológiai 

anyagokat, amelyekkel az elkövethető. Más szóval, kutatásokat 

kell végezni a biológiai vagy vegyi fegyverek területén. A Német 

Fegyveres Erők (AFG) elegendő tudással és gyakorlati készséggel 

rendelkeznek ezen a területen, amint azt az Alekszej Navalnij 

blogger rejtélyes megmérgezésével kapcsolatos botrányos incidens 

is bizonyította. Az AFG Farmakológiai és Toxikológiai Intézetének 

szakemberei 

– az AFG mikrobiológiai intézetével szövetséges katonai intézmény 

– állítólag nagyon gyorsan kimutatták az orosz állampolgár 

testében valamilyen katonai toxin nyomait, amelyet a NATO a 

Novichok családba sorol. Az ilyen magas szintű szakértelem - 

természetesen ha minden állítás tényszerűen pontos lenne - arra 

utal, hogy az AFG képes önállóan szintetizálni mérgező anyagokat, 

beleértve a hírhedt Novichokot és annak jelzőit is. 

A német Friedrich Loeffler Intézet, amely a balti Riems szigetén a 

legveszélyesebb vírusok és zoonózisos fertőzések 

tanulmányozására szolgáló központot vezeti, aktív 

együttműködést folytat az Ukrán Állami Laboratóriumi 

Diagnosztikai és Állategészségügyi-Szakértői Kutatóintézettel 

(Kijev), a Mikroorganizmusok Biotechnológiájának és Törzseinek 

Állami Tudományos Ellenőrző Intézetével (Kijev), valamint a 

Kísérleti és Klinikai Állatorvosi Intézetével (Harkov), amely az AFG 

Mikrobiológiai Intézetével párhuzamosan működik együtt. 

Ukrajnában a Friedrich Loeffler Intézet a krími-kongói vérzéses 

lázra összpontosított. A szovjet tudósok 1944-ben fedezték fel 

először az orosz Krím területén. Dokumentált bizonyíték van arra, 

hogy az intézet megbízta ukrán partnereit, hogy gyűjtsenek 

mintákat a denevérek ektoparazita-receptoraiból, amelyeket a 

meglévő megállapodások alapján a fent említett Reims-szigetre 

szállítottak. 

A Bernhard Nocht Trópusi Medicina Intézet Ukrajnában a 

rendkívül veszélyes lázakra - Denge, Chikungunya, Nyugat-Nílus és 
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Usutu, hogy csak néhányat említsünk - összpontosította 

tevékenységét. 
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A Németország ukrajnai biokatonai tevékenységéről szóló 

információk korántsem teljes körűek. Nem zárható ki, hogy a 

különleges katonai művelet előrehaladtával további 

dokumentumokat fedeznek fel az orosz fegyveres erők. 

Megerősített jelentések szerint Németország szorosan 

összehangolta biológiai biztonsági munkáját amerikai 

szövetségeseivel, amelyek legalább 30 biológiai laboratóriumból 

álló hálózatot hoztak létre Ukrajnában. Ezek egyéb tevékenységeik 

mellett veszélyes kutatásokban is részt vettek. 

Felszólítjuk a német tisztviselőket, hogy azonnal hagyjanak fel a 

hamis állítások terjesztésével, amelyek hazánknak a nemzetközi 

jog által tiltott fegyverek bevetésére irányuló szándékáról szólnak. 

Úgy véljük, hogy az ilyen kijelentések csak arra szolgálhatnak, hogy 

a neonáci zászlóaljakat szörnyű provokációkra sarkallják, és a 

tragikus következményekért Berlinre hárul az erkölcsi felelősség. 

https://www.rt.com/russia/553975-germany-military-biological- 

ukraine-zakharova 
 

A mai amerikai szélsőséges (és rendkívül illegális) kormányzati cenzúra 

gyökerei a náci Németország Közfelvilágosító és Propaganda Birodalmi 

Minisztériumában találhatók. 

Tekintettel arra, hogy az USA mennyire nyíltan támogatja, támogatja, felkarolja és 
exportálja a nácizmust (neo- vagy 

egyébként), csak helyénvaló megemlíteni a nácik médiagyökereit. 

A Birodalmi Népfelvilágosító és Propaganda Minisztérium, más néven 

Propagandaminisztérium (Propagandaministerium) volt felelős a sajtó, az irodalom, a 

képzőművészet, a film, a színház, a zene és a rádió tartalmának ellenőrzéséért a náci 

Németországban. A minisztériumot a náci propaganda központi intézményeként hozták 

létre nem sokkal a párt 1933. januári országos hatalomátvétele után. Hitler kabinetjében 

Joseph Goebbels propagandaminiszter állt az élén, aki minisztériumán és az 1933 őszén 

létrehozott Birodalmi Kultúrkamara (Reichskulturkammer) révén gyakorolta az 

ellenőrzést a német tömegmédia és az alkotóművészek felett. Hitler halála után 

Goebbels hat gyermekének először morfium-, majd ciántablettákat adott. Goebbels és 

felesége még aznap este öngyilkosok lettek. 
 

Amerika szövetségesei ebben a jelenlegi aszimmetrikus háborúban 

Oroszország ellen (és minden orosz nép ellen mindenütt) rendkívül 

ostobák. 

Mivel Amerika nemzetközi Whac-A-Mole játéka soha nem ér véget, az USA mai "barátai" 

https://www.rt.com/russia/553975-germany-military-biological-ukraine-zakharova
https://www.rt.com/russia/553975-germany-military-biological-ukraine-zakharova
https://www.rt.com/russia/553975-germany-military-biological-ukraine-zakharova
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ugyanennek a "játéknak" a fogadó oldalán találják magukat valamikor a nem túl távoli 

jövőben, és ez biztos és biztos tény. Akkor (ismét, a 
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Németország, Japán és Dél-Korea példái) megtanulják a szó valódi jelentését: 

"megbánás". Ez az állítás azonban azt feltételezi, hogy túlélik a jelenlegi, Oroszország 

elleni háborút, ami a legjobb esetben is 50/50%. 

Az egyszerű szabály a következő: Amint bármelyik nemzet olyan szintre fejlődik, hogy 

képes lenne bármiben is felvenni a versenyt az USA-val, az USA visszaküldi a 

kőkorszakba. És így az USA ragaszkodik ahhoz, hogy a Föld bolygó rabszolgatartója 

maradjon az örökkévalóságig. Az amerikai "segítséggel" együtt járnak bizonyos 

"feltételek", mint például a rendkívül konzervatív költségvetési politika és a nagyon 

liberális szociális politika elfogadása. Ez mind a csomag része, és az USA-val nem lehet 

tárgyalni. 

Mi? Nem akarod, hogy a 10 éves fiad az iskolában megtanulja, hogy a transzszexuális 

műtét jó dolog? Mi a baj azzal, ha a fiad fütyijét lecsapod? Tökéletesen működő vaginát 

is kaphat, olcsón! Le a fejeddel! A tradicionalisták annyira elviselhetetlenek, nem igaz? 

Öljétek meg őket! Egyébként hol bujkál most pontosan az a gaz Putyin-szörnyeteg? Majd 

mi megleckéztetjük! Megtanítjuk MINDEN OROSZLÁNNAK a leckét: Ne szórakozz az USA-

val!!! 

A franciákat könnyen meg tudom érteni, hogy az ilyen jellegű programba beszállnak, de 

igazán meglep, hogy a németek és a britek bedőlnek ennek a régi trükknek - megint. 

Semmit sem tanultak a történelemből a fasizmusról általában és a nácikról különösen? 

Vegyük például Iránt és Irakot. Az iráni-iraki háború előtt (1980. szeptember 22. - 1988. 

augusztus 20. - amikor az USA fegyvereket, köztük vegyi fegyvereket szállított Iraknak, 

még a régi szép időkben, amikor Szaddám Huszein a CIA-nak dolgozott) mindkét ország 

magasan fejlett volt, és számítógépes társadalombiztosítási csekkeket kaptak az idősek 

és fogyatékkal élők havonta. Ebben a háborúban mindkét oldalon egymillió ember halt 

meg, és mindkét nemzet infrastruktúrája megsemmisült. Vissza a kőkorszakba 

számukra! Jelentett-e bármelyikük is fenyegetést az USA-ra? Természetesen nem, de az 

ő - különösen Irán - olajtartalékaik feletti ellenőrzés megszerzése hatalmas motivációs 

tényező volt. Az a tény, hogy mindkettő elsősorban muszlim ország, sokkal könnyebben 

eladhatóvá tette, és különösen az európaiaknak van egy 1390 éves "gyűlöljük a 

muszlimokat" propaganda, amely torzításokon, törléseken és teljes hazugságokon 

alapul, amelyek dehumanizálják a muszlimokat, hogy előkészítsék az utat a lehető 

legtöbb ember megöléséhez, így nagyon, nagyon könnyű! 

Hasonlóképpen, az Egyesült Államokban közel száz évnyi "oroszgyűlölet" propaganda 

lebeg a kultúrában, így ezt a háborút is könnyű eladni. Ugyanez a helyzet Kínával. Ami a 

németeket illeti, emlékeznek a régi viccekre a savanyú káposztáról? A britek tényleg azt 

hiszik, hogy a második világháború véletlenül történt? Ha! Egy kis beszélgetés Wlodimir 

Ledochowskival és a Dulles fivérekkel ezt egy szempillantás alatt tisztázná! Üdvözöljük az 

amerikai "szabályokon alapuló rendben". Újra naggyá tesszük Amerikát, ártatlanok 

csontjaira halmozva, bárhol és bármikor, ahol és amikor csak kényelmes, mint mindig. 
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A valódi elkövető felkutatásakor minden bűnügyi nyomozás során az első kérdés, amit 

fel kell tenni, a következő: "Ki profitál ebből a bűncselekményből?". (Így állapítjuk meg a 

motivációt és a szándékot.) Gyakorlatilag a második világháború utáni összes háború 

esetében az USA szupergazdagjai voltak azok, akik hasznot húztak ezekből a háborúkból. 
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bűnök, és minden háború bűntett. Más szóval, az Egyesült Királyság, Németország, 

Japán és így tovább, az USA szövetségeseinek listáján végighaladva ebben a jelenlegi 

háborús erőfeszítésben az Egyesült Államok semmiképpen sem a saját nemzetüket vagy 

érdekeiket védi, hanem inkább a saját gyorsabb pusztulásukat biztosítja. Rendkívül 

ostoba dolog segíteni kiütni azt az egyetlen szuperhatalmat, amely talán - valószínűleg - 

valóban segíthetett volna nekik, amikor ismét amerikai célországként kerülnének sorra. 
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függelék Bűncselekményre vonatkozó előterjesztés az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC) részére történő 

vizsgálatra történő benyújtásról 

Az Egyesült Nemzetek Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának 

(UNODC) vizsgálat céljából történő átadása 

To:     Bécsi Nemzetközi Központ 
Wagramer Strasse 5 A 1400 Bécs, Ausztria 

UNODC (at) un.org 

Re: Az Egyesült Államok által elkövetett, a jelenlegi ukrajnai fegyveres konfliktushoz 

vezető bűncselekmények és e bűncselekmények előzetesen közvetített, 

profitorientált jellege miatt: 

Más nemzetek belügyeibe való beavatkozás - Felbujtás és uszítás - Politikai és 

igazságügyi korrupció - Fegyverkereskedelem - Terrorizmus finanszírozása - 

Kollektív büntetés - A szólásszabadsághoz való jog erőszakos globális 

megszüntetése. 

Dátum: március 26, 2022 

From: Gregory Brundage 
 
 

Tisztelt Uraim/Urak: 

Ez egy olyan beadvány, amelyben bűnügyi nyomozást kérnek az egymással összefüggő 

tevékenységek hosszú sorával kapcsolatban, amelyek a Putyin orosz elnök által vezetett 

ukrajnai fegyveres beavatkozásban csúcsosodtak ki. Kérjük, hogy a jelen beadványban 

szereplő bizonyítékokat alaposan fontolja meg, mielőtt bármilyen döntést hozna a 

bizonyítékok érvényességével kapcsolatban, mivel ha nem veszik figyelembe és nem 

cselekszenek időben, annak katasztrofális következményei lehetnek és valószínűleg 

lesznek is az egész emberiségre nézve. 

2022.03.09 A háború jogszerűsége, írta Christopher Black 

A Charta 2. cikkének (4) bekezdése szerint minden tagállam 

köteles tartózkodni bármely állam területi vagy politikai 

integritása elleni erőszakkal való fenyegetéstől vagy annak 

alkalmazásától. E kötelezettség alól két fontos kivétel van, az első 

az 51. cikk szerinti egyéni vagy kollektív önvédelem joga, valamint 

a Biztonsági Tanács általi kollektív végrehajtás a Charta VII. 

fejezete alapján, amely a béke fenyegetésével, a béke 

megsértésével és az agresszióval foglalkozik. Az egyéni vagy 

kollektív önvédelem eredendő joga más államok támogatásával 
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mindaddig fennáll, amíg a Biztonsági Tanács nem hozott 

intézkedéseket "a nemzetközi béke és biztonság fenntartása" 

érdekében. Ez a jog tehát a legvégső esetben alkalmazható 

intézkedésnek minősül. 
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https://qoshe.com/new-eastern-outlook/christopher-black/the- 

legality-of-war/133449325 (A szerző által hozzáadott vastag 

betűs szöveg) 

Putyin elnök hónapokig próbált biztonsági garanciákat szerezni, hogy megvédje 

nemzetét a tagadhatatlan fenyegetésekkel szemben, beleértve a NATO határa felé 

történő terjeszkedését, valamint a kettős felhasználású biológiai kutatást és fegyverek 

szállítását, fejlesztését, gyártását és kutatását az orosz-ukrán határhoz nagyon közel. 

Oroszország listát ad ki azokról a követelésekről, amelyeket 

szerinte teljesíteni kell az európai feszültségek csökkentése 

érdekében, 2021. december 17. 

https://www.theguardian.com/world/2021/dec/17/russia-issues- 

list-demands-tensions-europe-ukraine-nato 

Ezeket a biztosítékokat (követeléseket) a DC nem csak visszautasította, hanem 

nevetségessé is tette. Nem volt tárgyalás. A Biztonsági Tanács nem hozott 

intézkedéseket a "nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében", Putyin elnök 

minden erőfeszítése ellenére, ezzel megnyitva az ajtót a fegyveres beavatkozás előtt, 

hogy törvényesen megvédje nemzetének biztonságát. 

Az Ukrajnában lévő, bizonyítottan "kettős felhasználású" amerikai biológiai "kutatási" 

létesítmények, amelyek közül néhány nagyon közel van az orosz határhoz, 

vitathatatlanul ésszerű indokot jelentenek Putyin elnök fegyveres beavatkozására 

Ukrajnában e fenyegetések eltávolítása céljából, amelyeket a neonáci csoportok 

amerikai terrorista finanszírozása is felerősít, különösen a náci Németország Oroszország 

elleni támadásai miatt elszenvedett orosz veszteségek fényében. 

A következők szerint: 

• az ENSZ Alapokmányában és annak későbbi módosításaiban foglalt megbízatások 
teljesítése, 

• béke és baráti kapcsolatok a nemzetek között, 

• az ukrajnai erőszak de-eszkalációja és beszüntetése, és 

• az UNODC kitűzött céljainak elérése, 

Kérjük, fogadják el ezt a beadványt és az abban szereplő hivatkozott bizonyítékokat, 

valamint a következő című kiegészítő dokumentumot: Büntetőjogi vizsgálatra való 

előterjesztés - Az EU vezetőinek fel kell tenniük Biden elnöknek a kérdéseket, mielőtt 

bármilyen megállapodást kötnének Ukrajnával kapcsolatban, amelyet azért küldtek, 

hogy ösztönözzék az UNODC tagszervezeteit az Egyesült Államok által elkövetett, az 

orosz fegyveres beavatkozást megelőzően elkövetett ismert és feltételezett 

bűncselekmények kivizsgálására és üldözésére. 

Ezek az ismert és feltételezett bűncselekmények többek között a következők: 
 

https://qoshe.com/new-eastern-outlook/christopher-black/the-legality-of-war/133449325
https://qoshe.com/new-eastern-outlook/christopher-black/the-legality-of-war/133449325
https://qoshe.com/new-eastern-outlook/christopher-black/the-legality-of-war/133449325
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/17/russia-issues-list-demands-tensions-europe-ukraine-nato
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/17/russia-issues-list-demands-tensions-europe-ukraine-nato
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/17/russia-issues-list-demands-tensions-europe-ukraine-nato


587 
 

Más nemzetek belügyeibe való beavatkozás és szervezett bűnözés 

- Bizonyítottan finanszírozta (a NED, az USAID és más amerikai finanszírozású 

szervezeteken keresztül) és szervezte Viktor Janukovics volt ukrán elnök 

megbuktatását [As per: Nyilatkozat a beavatkozás és a beavatkozás 

elfogadhatatlanságáról a 

Az államok belügyei 
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Jelenleg: 

https://www.refworld.org/docid/3b00f478f.html 

A szervezet küldetésének megfelelően: Az Egyesült Nemzetek Szervezete 

nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményének 32. cikke 

értelmében az egyezmény részes feleinek konferenciája azzal a céllal jött 

létre, hogy javítsa a részes államok képességét a nemzetközi szervezett 

bűnözés elleni küzdelemre, valamint előmozdítsa és felülvizsgálja az 

egyezmény végrehajtását. 

A részes felek konferenciája kilencedik ülésszakán elfogadta az UNTOC és 
jegyzőkönyvei végrehajtásának felülvizsgálatára szolgáló mechanizmus 
létrehozásáról szóló 9/1 határozatot. 

Ukrajna: a világ védelmi óriásai csendben milliárdokat kaszálnak 

a háborúból - Diterbitkan: Maret 10, 2022 

https://theconversation.com/ukraine-the-worlds-defence-giants- 

are-quietly-making-billions-from-the-war-178806 

Biden elnök kabinetjének kinevezett vezetői (barátai) és számos amerikai szenátor 

közvetlenül profitálnak abból a fegyveres konfliktusból, amelyet Viktor Janukovics ukrán 

elnök törvénytelen megbuktatása közvetlenül okozott. Ez klasszikus korrupció és 

szervezett bűnözés. 
 

Felbujtás és uszítás 

kifejezetten más nemzetek együttműködésének kérése és felbujtása, hogy 

csatlakozzanak az Oroszország elleni támadásokhoz, egy illegális kísérlet 

Oroszország teljes gazdasági elszigetelésére, és különösen Lindsey Graham 

amerikai szenátor ismételt felbujtása Putyin elnök meggyilkolására, más 

nemzetek fenyegetése, hogy csatlakozzanak egy "nyugati szövetséghez" 

[bizonyíthatóan egy transznacionális (profit motivált) bűnszövetkezethez], 

amelynek nagyon is valós lehetősége van egy újabb világháborúba fordulni, és 

ezáltal nagyon is valós fenyegetést jelent, és "beavatkozás (sok) más nemzet 

belügyeibe" az ENSZ alapokmányának és számos későbbi nyilatkozatának 

megsértésével 

- https://definitions.uslegal.com/c/criminal-solicitation 

- TOCTA Report 2010_low res.pdf (unodc.org) 
 

 

Politikai és igazságügyi korrupció 

- https://prospect.org/power/the-members-of-congress-who-profit- 

from-war 

- https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony- 

blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-még-kinéz-az-a-kovid-válaszra-

https://www.refworld.org/docid/3b00f478f.html
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/review-mechanism-untoc/home.html
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/review-mechanism-untoc/home.html
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/review-mechanism-untoc/home.html
https://theconversation.com/ukraine-the-worlds-defence-giants-are-quietly-making-billions-from-the-war-178806
https://theconversation.com/ukraine-the-worlds-defence-giants-are-quietly-making-billions-from-the-war-178806
https://theconversation.com/ukraine-the-worlds-defence-giants-are-quietly-making-billions-from-the-war-178806
https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/18/ukraine-war-joe-biden-to-warn-xi-jinping-china-will-face-costs-if-it-helps-russia
https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/18/ukraine-war-joe-biden-to-warn-xi-jinping-china-will-face-costs-if-it-helps-russia
https://definitions.uslegal.com/c/criminal-solicitation
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/1.The-threat-transnational-organized-crime.pdf
https://prospect.org/power/the-members-of-congress-who-profit-from-war
https://prospect.org/power/the-members-of-congress-who-profit-from-war
https://prospect.org/power/the-members-of-congress-who-profit-from-war
https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-looks-to-cash-in-on-covid-response
https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-looks-to-cash-in-on-covid-response
https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-looks-to-cash-in-on-covid-response
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felvételre 

- https://www.wsj.com/articles/131-federal-judges-broke-the-law-by- 

meghallgatás-ügyek-amelyekben-pénzügyi-érdekeltségük volt-

11632834421 

https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-looks-to-cash-in-on-covid-response
https://www.wsj.com/articles/131-federal-judges-broke-the-law-by-hearing-cases-where-they-had-a-financial-interest-11632834421
https://www.wsj.com/articles/131-federal-judges-broke-the-law-by-hearing-cases-where-they-had-a-financial-interest-11632834421
https://www.wsj.com/articles/131-federal-judges-broke-the-law-by-hearing-cases-where-they-had-a-financial-interest-11632834421
https://www.wsj.com/articles/131-federal-judges-broke-the-law-by-hearing-cases-where-they-had-a-financial-interest-11632834421
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Fegyverkereskedelem 

Beleértve, de nem kizárólagosan, az ismert tömegpusztító fegyverek előállítását, 

tárolását és Ukrajnába történő átszállítását, beleértve a "kettős felhasználású" biológiai 

fegyvereket is, amint azt Victoria Nuland politikai ügyekért felelős államtitkár 

Washingtonban 2022. március 8-án elismerte. 

"Uh, Ukrajnának vannak biológiai kutatási létesítményei." "Most 

valójában eléggé aggódunk amiatt, hogy az orosz csapatok, az 

orosz erők esetleg megpróbálják, uh, átvenni az ellenőrzést [ezek 

felett a laboratóriumok felett], ezért dolgozunk az ukránokkal [sic] 

azon, hogy hogyan tudják megakadályozni, hogy bármelyik 

kutatási anyag az orosz erők kezébe kerüljön, ha közelednének.". 

Victoria Nuland idézetei 

https://youtu.be/Y39veTO7kF4 

https://greenwald.substack.com/p/victoria-nuland-ukraine-has-biological 

És, 
 
 

- https://www.veteranstoday.com/2022/03/09/us-announces-it-will-secure- 

ukrán-biifegyver-laborok-az-orosz-nyomozásból-az-orosz-nyomozásból 

- https://www.rt.com/news/551618-bioweapons-programs-us-ukraine 

- https://politicalarena.org/2022/03/12/us-backed-bio-labs-in-ukraine-story-is-not- 

a-hoax-itt-van-az-bizonyíték, amit eddig találtunk 

- https://www.dailymail.co.uk/news/article-10615639/I-said-no-thing-Tulsi- 

Gabbard-denies-claiming-making-bioweapon-Ukraine-says-Mitt-Romney- 

RESIGN-doesnt-evidence-claims-treasonous.html 

https://sputniknews.com/20220325/covert-work-on-deadly-pathogens-how-us- 

military-biolabs-infiltrated-ukraine-1094193541.html 

Nuland asszony talán nem tudta akkoriban, hogy Hunter Biden kulcsszerepet játszott 
abban, hogy segítsen 

a kettős felhasználású kórokozó-technológiai "kutatás" fokozása Ukrajnában. 

Hunter Biden segített milliós finanszírozást biztosítani az ukrajnai 

amerikai vállalkozónak, aki halálos kórokozók kutatására 

specializálódott, a laptop e-mailekből kiderül, ami újabb 

kérdéseket vet fel az akkori alelnök kegyvesztett fiával 

kapcsolatban - Josh Boswell, 2022. március 25. 

Az orosz kormány csütörtökön sajtótájékoztatót tartott, amelyen 

azt állította, hogy Hunter Biden segített finanszírozni egy amerikai 

katonai "biofegyver" kutatási programot Ukrajnában. / Az 

állításokat azonban arcátlan propagandafogásnak bélyegezték, 

hogy igazolják Vlagyimir Putyin elnök ukrajnai invázióját és viszályt 

https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://greenwald.substack.com/p/victoria-nuland-ukraine-has-biological
https://greenwald.substack.com/p/victoria-nuland-ukraine-has-biological
https://www.veteranstoday.com/2022/03/09/us-announces-it-will-secure-ukrainian-bioweapons-labs-from-russian-investigation
https://www.veteranstoday.com/2022/03/09/us-announces-it-will-secure-ukrainian-bioweapons-labs-from-russian-investigation
https://www.veteranstoday.com/2022/03/09/us-announces-it-will-secure-ukrainian-bioweapons-labs-from-russian-investigation
https://www.rt.com/news/551618-bioweapons-programs-us-ukraine
https://politicalarena.org/2022/03/12/us-backed-bio-labs-in-ukraine-story-is-not-a-hoax-here-is-the-evidence-we-have-found-so-far
https://politicalarena.org/2022/03/12/us-backed-bio-labs-in-ukraine-story-is-not-a-hoax-here-is-the-evidence-we-have-found-so-far
https://politicalarena.org/2022/03/12/us-backed-bio-labs-in-ukraine-story-is-not-a-hoax-here-is-the-evidence-we-have-found-so-far
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10615639/I-said-no-thing-Tulsi-Gabbard-denies-claiming-making-bioweapons-Ukraine-says-Mitt-Romney-RESIGN-doesnt-evidence-claims-treasonous.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10615639/I-said-no-thing-Tulsi-Gabbard-denies-claiming-making-bioweapons-Ukraine-says-Mitt-Romney-RESIGN-doesnt-evidence-claims-treasonous.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10615639/I-said-no-thing-Tulsi-Gabbard-denies-claiming-making-bioweapons-Ukraine-says-Mitt-Romney-RESIGN-doesnt-evidence-claims-treasonous.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10615639/I-said-no-thing-Tulsi-Gabbard-denies-claiming-making-bioweapons-Ukraine-says-Mitt-Romney-RESIGN-doesnt-evidence-claims-treasonous.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10615639/I-said-no-thing-Tulsi-Gabbard-denies-claiming-making-bioweapons-Ukraine-says-Mitt-Romney-RESIGN-doesnt-evidence-claims-treasonous.html
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szítsanak az Egyesült Államokban. / De a DailyMail.com által 

Hunter elhagyott laptopjáról megszerzett e-mailek és levelezések 

azt mutatják, hogy az állítások... 
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lehet, hogy igaz. / Az e-mailekből kiderül, hogy Hunter segített 

több millió dolláros finanszírozást biztosítani a Metabiota 

számára, amely a Védelmi Minisztériumnak a világjárványt okozó 

betegségek kutatására szakosodott vállalkozója. Emellett 

bemutatta a Metabiotát egy állítólag korrupt ukrán gázipari 

cégnek, a Burisma-nak egy "tudományos projekt" kapcsán, amely 

magas biológiai biztonsági szintű ukrajnai laboratóriumokat 

érintett. / Az elnök fia és munkatársai befektetett 

500 000 dollárt a Metabiotában a Rosemont Seneca Technology 

Partners nevű cégén keresztül. / Több millió dolláros 

finanszírozást szereztek a vállalatnak olyan befektetési óriásoktól, 

mint a Goldman Sachs. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter- 

Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-

program-Ukraine.html 
 

Terrorizmus finanszírozása és kiképzése (neonáci csoportok Ukrajnában) 

- https://covertactionmagazine.com/2022/03/23/covertaction- 

bulletin-podcast-u-s-hypocrisy-cia-trains-insurgents-in-ukraine/ 

- https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi- 

government-in-ukraine/5371554 

- https://jacobinmag.com/2022/02/maidan-protests-neo-nazis-russia-nato- 

krimi 

- https://fair.org/home/western-media-fall-in-lockstep-for-neo-nazi-publicity- 

stunt-in-ukraine 

- https://fair.org/home/hawkish-pundits-downplay-threat-of-war-ukraines-nazi- 

kapcsolatok 

- https://covertactionmagazine.com/2021/07/29/our-mission-is-to-lead-the- 

fehér-világfajták-a-világ végső keresztes hadjáratában-az-semiták-vezette-

untermenschen-alföldiek- ellen 

- https://thegrayzone.com/2022/03/20/us-neo-nazi-ukraine-afghan-insurgency 

- https://thegrayzone.com/2022/03/18/bombing-mariupol-theater-ukrainian- 

azov-nato-intervenció 

- https://consortiumnews.com/2022/02/24/what-putin-says-are-the-causes- 

goals-of-russias-military-action 

- https://www.globalresearch.ca/the-kiev-regime-is-not-officially-a-neo-nazi- 

kormány/5384722 

- https://www.rt.com/russia/550493-ukraine-donbass-military-operation- 

őstörténet 

- https://www.rt.com/russia/547663-ussr-falsly-compated-nazi-germany 

- https://www.rt.com/russia/546254-cia-training-programs-ukrainian 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://jacobinmag.com/2022/02/maidan-protests-neo-nazis-russia-nato-crimea
https://jacobinmag.com/2022/02/maidan-protests-neo-nazis-russia-nato-crimea
https://jacobinmag.com/2022/02/maidan-protests-neo-nazis-russia-nato-crimea
https://fair.org/home/western-media-fall-in-lockstep-for-neo-nazi-publicity-stunt-in-ukraine
https://fair.org/home/western-media-fall-in-lockstep-for-neo-nazi-publicity-stunt-in-ukraine
https://fair.org/home/western-media-fall-in-lockstep-for-neo-nazi-publicity-stunt-in-ukraine
https://fair.org/home/hawkish-pundits-downplay-threat-of-war-ukraines-nazi-ties
https://fair.org/home/hawkish-pundits-downplay-threat-of-war-ukraines-nazi-ties
https://fair.org/home/hawkish-pundits-downplay-threat-of-war-ukraines-nazi-ties
https://covertactionmagazine.com/2021/07/29/our-mission-is-to-lead-the-white-races-of-the-world-in-a-final-crusadeagainst-semite-led-untermenschen-subhumans
https://covertactionmagazine.com/2021/07/29/our-mission-is-to-lead-the-white-races-of-the-world-in-a-final-crusadeagainst-semite-led-untermenschen-subhumans
https://covertactionmagazine.com/2021/07/29/our-mission-is-to-lead-the-white-races-of-the-world-in-a-final-crusadeagainst-semite-led-untermenschen-subhumans
https://covertactionmagazine.com/2021/07/29/our-mission-is-to-lead-the-white-races-of-the-world-in-a-final-crusadeagainst-semite-led-untermenschen-subhumans
https://covertactionmagazine.com/2021/07/29/our-mission-is-to-lead-the-white-races-of-the-world-in-a-final-crusadeagainst-semite-led-untermenschen-subhumans
https://covertactionmagazine.com/2021/07/29/our-mission-is-to-lead-the-white-races-of-the-world-in-a-final-crusadeagainst-semite-led-untermenschen-subhumans
https://thegrayzone.com/2022/03/20/us-neo-nazi-ukraine-afghan-insurgency
https://thegrayzone.com/2022/03/18/bombing-mariupol-theater-ukrainian-azov-nato-intervention
https://thegrayzone.com/2022/03/18/bombing-mariupol-theater-ukrainian-azov-nato-intervention
https://thegrayzone.com/2022/03/18/bombing-mariupol-theater-ukrainian-azov-nato-intervention
https://consortiumnews.com/2022/02/24/what-putin-says-are-the-causes-aims-of-russias-military-action
https://consortiumnews.com/2022/02/24/what-putin-says-are-the-causes-aims-of-russias-military-action
https://consortiumnews.com/2022/02/24/what-putin-says-are-the-causes-aims-of-russias-military-action
https://www.globalresearch.ca/the-kiev-regime-is-not-officially-a-neo-nazi-government/5384722
https://www.globalresearch.ca/the-kiev-regime-is-not-officially-a-neo-nazi-government/5384722
https://www.globalresearch.ca/the-kiev-regime-is-not-officially-a-neo-nazi-government/5384722
https://www.rt.com/russia/550493-ukraine-donbass-military-operation-prehistory
https://www.rt.com/russia/550493-ukraine-donbass-military-operation-prehistory
https://www.rt.com/russia/550493-ukraine-donbass-military-operation-prehistory
https://www.rt.com/russia/547663-ussr-falsly-compated-nazi-germany
https://www.rt.com/russia/546254-cia-training-programs-ukrainian
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- https://www.rt.com/op-ed/526397-ukrainian-democracy-silence-journalism 

https://www.rt.com/op-ed/526397-ukrainian-democracy-silence-journalism
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- https://www.rt.com/russia/525861-ukraine-soccer-shirt-holocaust 

- https://thegrayzone.com/2020/07/20/ukrainian-think-tank-neo-nazi-racist- 

erőszak 

- https://thegrayzone.com/2019/12/04/ukrainian-nazis-hong-kong-protests 

- https://thegrayzone.com/2019/11/23/yes-ukraine-interference-in-the-2016- 

elnökválasztás 

- https://thegrayzone.com/2019/09/23/bomb-extremist-us-soldier-fbi-ukrainian- 

nazi-azov 

- https://thegrayzone.com/2018/12/10/nato-ukraine-president-poroshenko- 

náci-katona-totenkopf 

- https://thegrayzone.com/2018/10/30/c14-ukrainian-nazi-kiev-police-america- 

ház 

- https://thegrayzone.com/2018/07/10/ukraine-embassy-israel-arming-nazis- 

max-blumenthal 

- https://thegrayzone.com/2018/07/09/yuri-biryukov-ukraine-president-adviser- 

heil-hitler-neo-náci 

- https://thegrayzone.com/2018/07/02/video-congress-welcomes-an-actual- 

fasiszta-mint-náci-erőszak-tombol-ukrajnában 

- https://thegrayzone.com/2018/02/05/max-blumenthal-us-is-arming-neo-nazis- 

in-ukraine 

https://consortiumnews.com/2015/06/12/u-s-house-admits-nazi-role-in- 

ukraine/ 
 

Kollektív büntetés 

Az USA hosszú ideje széles körben alkalmaz olyan gazdasági szankciókat, amelyek 

bizonyíthatóan kollektív büntetést eredményeznek, és ezzel szándékosan figyelmen kívül 

hagyja a kollektív büntetésre vonatkozó törvényeket, és teljes tudatában van annak, 

hogy a kollektív büntetés a nemzetközi jog szerint illegális. 

https://www.rt.com/russia/525861-ukraine-soccer-shirt-holocaust
https://thegrayzone.com/2020/07/20/ukrainian-think-tank-neo-nazi-racist-violence
https://thegrayzone.com/2020/07/20/ukrainian-think-tank-neo-nazi-racist-violence
https://thegrayzone.com/2020/07/20/ukrainian-think-tank-neo-nazi-racist-violence
https://thegrayzone.com/2019/12/04/ukrainian-nazis-hong-kong-protests
https://thegrayzone.com/2019/11/23/yes-ukraine-interference-in-the-2016-presidential-election
https://thegrayzone.com/2019/11/23/yes-ukraine-interference-in-the-2016-presidential-election
https://thegrayzone.com/2019/11/23/yes-ukraine-interference-in-the-2016-presidential-election
https://thegrayzone.com/2019/09/23/bomb-extremist-us-soldier-fbi-ukrainian-nazi-azov
https://thegrayzone.com/2019/09/23/bomb-extremist-us-soldier-fbi-ukrainian-nazi-azov
https://thegrayzone.com/2019/09/23/bomb-extremist-us-soldier-fbi-ukrainian-nazi-azov
https://thegrayzone.com/2018/12/10/nato-ukraine-president-poroshenko-nazi-soldier-totenkopf
https://thegrayzone.com/2018/12/10/nato-ukraine-president-poroshenko-nazi-soldier-totenkopf
https://thegrayzone.com/2018/12/10/nato-ukraine-president-poroshenko-nazi-soldier-totenkopf
https://thegrayzone.com/2018/10/30/c14-ukrainian-nazi-kiev-police-america-house
https://thegrayzone.com/2018/10/30/c14-ukrainian-nazi-kiev-police-america-house
https://thegrayzone.com/2018/10/30/c14-ukrainian-nazi-kiev-police-america-house
https://thegrayzone.com/2018/07/10/ukraine-embassy-israel-arming-nazis-max-blumenthal
https://thegrayzone.com/2018/07/10/ukraine-embassy-israel-arming-nazis-max-blumenthal
https://thegrayzone.com/2018/07/10/ukraine-embassy-israel-arming-nazis-max-blumenthal
https://thegrayzone.com/2018/07/09/yuri-biryukov-ukraine-president-adviser-heil-hitler-neo-nazi
https://thegrayzone.com/2018/07/09/yuri-biryukov-ukraine-president-adviser-heil-hitler-neo-nazi
https://thegrayzone.com/2018/07/09/yuri-biryukov-ukraine-president-adviser-heil-hitler-neo-nazi
https://thegrayzone.com/2018/07/02/video-congress-welcomes-an-actual-fascist-as-nazi-violence-rages-in-ukraine
https://thegrayzone.com/2018/07/02/video-congress-welcomes-an-actual-fascist-as-nazi-violence-rages-in-ukraine
https://thegrayzone.com/2018/07/02/video-congress-welcomes-an-actual-fascist-as-nazi-violence-rages-in-ukraine
https://thegrayzone.com/2018/02/05/max-blumenthal-us-is-arming-neo-nazis-in-ukraine
https://thegrayzone.com/2018/02/05/max-blumenthal-us-is-arming-neo-nazis-in-ukraine
https://thegrayzone.com/2018/02/05/max-blumenthal-us-is-arming-neo-nazis-in-ukraine
https://consortiumnews.com/2015/06/12/u-s-house-admits-nazi-role-in-ukraine/
https://consortiumnews.com/2015/06/12/u-s-house-admits-nazi-role-in-ukraine/
https://consortiumnews.com/2015/06/12/u-s-house-admits-nazi-role-in-ukraine/
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A nemzetközi humanitárius jog szerint senki sem büntethető 

olyan cselekményekért, amelyeket nem ő követett el. Biztosítja, 

hogy tilos személyek egy csoportjának kollektív büntetése egy 

egyén által elkövetett bűncselekményért, akár hadifoglyok, akár 

más személyek esetében (GCIII 87. cikk, API 75. cikk (2) bekezdés 

d) pont, APII 4. cikk (2) bekezdés b) pont). Ez az 1949. évi Genfi 

Egyezmények és 1977. évi kiegészítő jegyzőkönyveik által 

megállapított alapvető garanciák egyike. Ez a garancia nem csak a 

védett személyekre, hanem minden egyénre vonatkozik, 

függetlenül attól, hogy milyen státuszú vagy milyen kategóriába 

tartozó személyekről van szó a Genfi Egyezmények 

meghatározása szerint (GCIV. cikk 33. cikk). / 

A kollektív büntetés tilos, ami azon alapul, hogy a büntetőjogi 

felelősség csak egyéneknek tulajdonítható. Ennek az elvnek a 

tiszteletben tartása kizárólag a bírósági eljárásokat védő garanciák 

megteremtésével biztosítható. Ezt az elvet a fegyelmi büntetési 

eljárások keretében is ellenőrizni kell. 

https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/collective- 

büntetés & 

https://ihl-databases.icrc.org/customary- 

ihl/eng/docindex/v1_rul_rule103 

A gazdasági szankciók az emberiség teljes 1/3-a ellenrd , amely közvetlenül tömeges 

éhínséget okoz a világ legszegényebb országaiban, kollektív büntetés, és ez a 

közvélemény előtt is ismert. https://sanctionskill.org. 

Oroszország és az orosz gazdag "oligarchák" vagyonának tényleges elrablása (a Putyin 

elnökkel való homályos, "titkos", nem bizonyított "kapcsolatok" miatt) a kollektív 

büntetés formája. Minden orosznak vannak "kapcsolatai" Putyin elnökkel, ahogyan a 

világ sok más vezetőjének is. Bárki, aki valaha is eladott egy mosógépet bármelyik 

orosznak, kapcsolatban áll Putyin elnökkel. Az amerikai szankciók abszurditása 

megvetendő, és azt bizonyítja, hogy az USA megveti a nemzetközi jogot, az aláírt 

szerződéseket és számtalan aláírt szerződést. 
 

"A véleménynyilvánítás szabadságához való jog nemzetközi jog szerinti 

amerikai hatályon kívül helyezése" 

A véleménynyilvánítás szabadsága a nemzetközi jogban 

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 19. 

cikkében foglalt jogok három alapvető tételt foglalnak magukban: 

a véleménynyilvánításhoz való jog (véleményszabadság); az 

https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/collective-punishment
https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/collective-punishment
https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/collective-punishment
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docindex/v1_rul_rule103
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docindex/v1_rul_rule103
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docindex/v1_rul_rule103
https://sanctionskill.org/
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információk kereséséhez és befogadásához való jog 
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(információhoz való hozzáférés); és az információközlés joga 

(véleménynyilvánítás szabadsága). 

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának (UNHRCtte) az ICCPR-hez 

fűzött 34. számú általános megjegyzése megállapítja, hogy a 

véleménynyilvánítás szabadságához való jog magában foglalja 

például a politikai vitát, a saját és a közügyek kommentálását, a 

kampányt, az emberi jogok megvitatását, az újságírást, a kulturális 

és művészeti kifejezést, a tanítást és a vallási beszédet.(1) Magába 

foglalja az olyan véleménynyilvánítást is, amelyet egyesek mélyen 

sértőnek tarthatnak.(2) A jog kiterjed a verbális és nem verbális 

kommunikációra, valamint a kifejezés minden módjára, beleértve 

az audiovizuális, elektronikus és internetalapú kommunikációs 

módokat is.(3) 

Az ICCPR 19. cikkének (3) bekezdése értelmében a 19. cikk (2) 

bekezdésében foglalt szólásszabadsághoz való jog bizonyos 

korlátozásoknak vethető alá: 

Az e cikk (2) bekezdésében meghatározott jogok gyakorlása 

különleges kötelezettségekkel és felelősséggel jár. Ezért bizonyos 

korlátozásokhoz köthető, de ezek csak olyanok lehetnek, 

amelyeket törvény ír elő, és amelyek szükségesek: a) mások 

jogainak vagy jó hírnevének tiszteletben tartása érdekében; b) a 

nemzetbiztonság vagy a közrend (ordre public), a közegészség 

vagy a közerkölcs védelme érdekében." 

Az ICCPR 19. cikkének (2) bekezdése szerinti véleménynyilvánítási 

szabadság korlátozását illetően egy három részből álló tesztet 

alkalmaznak annak értékelésére, hogy az ilyen korlátozás indokolt-

e: (i) a korlátozásnak törvényben kell rendelkeznie; ii) törvényes 

célt kell szolgálnia; és iii) szükségesnek kell lennie egy törvényes 

cél eléréséhez(4). Ez a teszt hasonlóan alkalmazandó a 

véleménynyilvánítás szabadságának más jogi eszközök, többek 

között az Afrikai Charta szerinti korlátozásaira is. 

https://www.mediadefence.org/ereader/publications/introductor 

y-modules-on-digital-rights-and-freedom-of-expression- 

online/module-1-key-principles-of-international-law-and- 

freedom-of-expression/the-right-to-freedom-of-expression- 

under-international-law- 

Tragikus módon az USA minden olyan erőfeszítést, amely ellenáll az USA pszichotikus 

fantáziájának, a saját "örökkévaló hegemóniájának", "fenyegetésnek" tekint a 

biztonságára nézve, és így minden olyan nézőpontot, amely eltér az amerikai kormány 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf
https://www.mediadefence.org/ereader/publications/introductory-modules-on-digital-rights-and-freedom-of-expression-online/module-1-key-principles-of-international-law-and-freedom-of-expression/the-right-to-freedom-of-expression-under-international-law/#footnote--1
https://www.mediadefence.org/ereader/publications/introductory-modules-on-digital-rights-and-freedom-of-expression-online/module-1-key-principles-of-international-law-and-freedom-of-expression/the-right-to-freedom-of-expression-under-international-law/#footnote--2
https://www.mediadefence.org/ereader/publications/introductory-modules-on-digital-rights-and-freedom-of-expression-online/module-1-key-principles-of-international-law-and-freedom-of-expression/the-right-to-freedom-of-expression-under-international-law/#footnote--3
https://www.mediadefence.org/ereader/publications/introductory-modules-on-digital-rights-and-freedom-of-expression-online/module-1-key-principles-of-international-law-and-freedom-of-expression/the-right-to-freedom-of-expression-under-international-law/#footnote--4
https://www.mediadefence.org/ereader/publications/introductory-modules-on-digital-rights-and-freedom-of-expression-online/module-1-key-principles-of-international-law-and-freedom-of-expression/the-right-to-freedom-of-expression-under-international-law/
https://www.mediadefence.org/ereader/publications/introductory-modules-on-digital-rights-and-freedom-of-expression-online/module-1-key-principles-of-international-law-and-freedom-of-expression/the-right-to-freedom-of-expression-under-international-law/
https://www.mediadefence.org/ereader/publications/introductory-modules-on-digital-rights-and-freedom-of-expression-online/module-1-key-principles-of-international-law-and-freedom-of-expression/the-right-to-freedom-of-expression-under-international-law/
https://www.mediadefence.org/ereader/publications/introductory-modules-on-digital-rights-and-freedom-of-expression-online/module-1-key-principles-of-international-law-and-freedom-of-expression/the-right-to-freedom-of-expression-under-international-law/
https://www.mediadefence.org/ereader/publications/introductory-modules-on-digital-rights-and-freedom-of-expression-online/module-1-key-principles-of-international-law-and-freedom-of-expression/the-right-to-freedom-of-expression-under-international-law/
https://www.mediadefence.org/ereader/publications/introductory-modules-on-digital-rights-and-freedom-of-expression-online/module-1-key-principles-of-international-law-and-freedom-of-expression/the-right-to-freedom-of-expression-under-international-law/
https://www.mediadefence.org/ereader/publications/introductory-modules-on-digital-rights-and-freedom-of-expression-online/module-1-key-principles-of-international-law-and-freedom-of-expression/the-right-to-freedom-of-expression-under-international-law/
https://www.mediadefence.org/ereader/publications/introductory-modules-on-digital-rights-and-freedom-of-expression-online/module-1-key-principles-of-international-law-and-freedom-of-expression/the-right-to-freedom-of-expression-under-international-law/
https://www.mediadefence.org/ereader/publications/introductory-modules-on-digital-rights-and-freedom-of-expression-online/module-1-key-principles-of-international-law-and-freedom-of-expression/the-right-to-freedom-of-expression-under-international-law/
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szerkesztésétől, "fenyegetésnek" bélyegeznek. Így az USA fenntartja magának a 

kizárólagos jogot, hogy cenzúrázzon minden hírt, kivéve az amerikai kormány által 

generált "híreket". 



599 
 

Az USA, különösen az évtized során, az elektronikus hírcenzúra (és az amerikai kormány 

propagandát terjesztő) szervezeteinek labirintusszerű hálózatát építette ki. E hálózat 

főbb részeit és az ezt tiltó amerikai és nemzetközi törvényeket a szerző által készített és 

itt közzétett dokumentum foglalja össze: 

https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship 

Az élet, a szabadság és a tulajdon tartós megfosztásának feltételeinek megteremtése a 

14.th kiegészítés újabb megsértésének tekinthető, amelyre Biden elnök esküt tett, 

amikor letette hivatali esküjét, azonban nincs szükség arra, hogy ezt a pontot tovább 

feszegessük, mivel a szólásszabadság alkotmányos jogainak megsértése önmagában is 

elegendő lenne Biden elnök felelősségre vonásához. 

Félretéve az amerikai/EU média által elkövetett masszív tanú- és bizonyíték-

manipulációt, kérem, gondoljon erre: 

Putyin elnöknek törvényes és törvényes joga van megvédeni Oroszország biztonságát az 

USA által Ukrajnába szállított ismert és bizonyított tömegpusztító fegyverektől, 

beleértve, de nem kizárólagosan a magasan fertőző biológiai kórokozókat - amint azt 

Victoria Nuland politikai ügyekért felelős államtitkár Washington DC 2022. március 8.) és 

a biofegyvereket, amint azt Robert Pope, a Cooperative Threat Reduction Program 

igazgatója Ukrajnában 2022. február 25-én jelentette. 

Kérem, vizsgálja ki és folytassa: Az Egyesült Államok korrupciója elleni kollektív fellépés 

(Biden elnök, Biden elnök kabinetjének ebben a dokumentumban megnevezett vezető 

tagjai, Hunter Bidenen kívül, szenátorok, akiknél a védelmi ipar és a hivatalos 

kormányzati feladatok közötti "érdekellentét" látszatát kelti), fegyverkereskedelem 

(tömegpusztító fegyverek, beleértve, de nem kizárólagosan a "kettős felhasználású" 

biológiai fegyvereket, Ukrajna elárasztása más tömegpusztító fegyverekkel, hogy 

elrettentse Oroszország törvényes erőfeszítéseit, hogy biztosítsa határait a 

tömegpusztító fegyverektől, beleértve a potenciális kettős felhasználású biológiai 

fegyvereket, ahogy azt Victoria Nuland amerikai tisztviselő elismerte) & Terrorizmus 

finanszírozása (az USA által rájuk kényszerített telített neonácik Ukrajnában), és 

kollektív büntetés az USA részéről. 

 
Ajánló által 

Gregory Brundage 

Amerikai állampolgár, aki jelenleg a termonukleáris háború veszélye alatt él, amelyet az 

amerikai kormányon belüli (látszólagos) korrupció, valamint az amerikai kormány és az 

amerikai és európai "védelmi" iparágak közötti korrupció okoz. 

cc: 

info (at) baselgovernance.org 

Info (at) cipc-icpc.org 

https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
https://thebulletin.org/2022/02/us-official-russian-invasion-of-ukraine-risks-release-of-dangerous-pathogens
https://prospect.org/power/biden-must-block-cryptos-access-to-revolving-door/
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/vice-chairman-rubio-s-questions-at-worldwide-threats-hearing
mailto:info@baselgovernance.org
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https:// icclr.org/contact/ 
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3. függelék - Megbízható alt-news kiadványok 

(Többnyire) nyugati alt-news oldalak 

http://cepr.net 

http://covertactionmagazine.com 

http://www.globalresearch.ca 

http://www.informationclearinghouse.info 

http://www.palestinechronicle.com 

http://www.visionesalternativas.com 

https://afgj.org 

https://consortiumnews.com 

https://deepstateblog.org 

https://dissidentvoice.org 

https://electronicintifada.net 

https://fair.org 

https://iacenter.org 

https://imemc.org 

https://inequality.org 

https://masspeaceaction.org 

https://palestinelegal.org 

https://ploughshares.ca 

https://prospect.org 

https://readsludge.com 

https://reprieve.org.uk 

https://rightsanddissent.org 

https://ronaldthomaswest.com 

https://southfront.org 

https://stephenlendman.org 

https://thegrayzone.com 

https://truthout.org 

https://southfront.org 

http://cepr.net/
http://cepr.net/
http://covertactionmagazine.com/
http://covertactionmagazine.com/
http://www.globalresearch.ca/
http://www.globalresearch.ca/
http://www.informationclearinghouse.info/
http://www.informationclearinghouse.info/
http://www.palestinechronicle.com/
http://www.palestinechronicle.com/
http://www.visionesalternativas.com/
http://www.visionesalternativas.com/
https://afgj.org/
https://afgj.org/
https://consortiumnews.com/
https://consortiumnews.com/
https://deepstateblog.org/
https://deepstateblog.org/
https://dissidentvoice.org/
https://fair.org/
https://imemc.org/
https://imemc.org/
https://inequality.org/
https://inequality.org/
https://masspeaceaction.org/
https://masspeaceaction.org/
https://palestinelegal.org/
https://palestinelegal.org/
https://ploughshares.ca/
https://ploughshares.ca/
https://prospect.org/
https://reprieve.org.uk/
https://reprieve.org.uk/
https://rightsanddissent.org/
https://rightsanddissent.org/
https://ronaldthomaswest.com/
https://stephenlendman.org/
https://stephenlendman.org/
https://thegrayzone.com/
https://thegrayzone.com/
https://truthout.org/
https://truthout.org/
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https://southfront.org 

https://stephenlendman.org 

https://thegrayzone.com 

https://truthout.org 

https://truthout.org/
https://truthout.org/
https://thegrayzone.com/
https://thegrayzone.com/
https://truthout.org/
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https://unlimitedhangout.com 

https://wagingnonviolence.org 

https://whisper.exposefacts.org 

https://wikileaks.org 

https://www.blackagendareport.com 

https://www.btselem.org/settler_violence 

https://www.cato.org 

https://www.commondreams.org 

https://www.foreignpolicyjournal.com 

https://www.fort-russ.com 

https://www.globalsecurity.org 

https://www.hrw.org 

https://www.icanw.org 

https://www.icij.org 

https://www.justiceinitiative.org 

https://www.liberationnews.org 

https://www.middleeastmonitor.com 

https://www.mintpressnews.com 

https://www.projectcensored.org 

https://www.revealnews.org 

https://www.rightsanddissent.org/ 

https://www.splcenter.org 

https://www.spyculture.com 

https://www.strategic-culture.org 

https://www.telesurenglish.net 

https://www.theguardian.com 

https://www.wrmea.org/ 

https://www.wsws.org/en 

https://www.workers.org 

Az alábbiakban néhány olyan "alt-media" forrást mutatunk be, amelyek külföldi 

https://wagingnonviolence.org/
https://wagingnonviolence.org/
https://wikileaks.org/
https://wikileaks.org/
https://www.blackagendareport.com/
https://www.blackagendareport.com/
https://www.btselem.org/settler_violence
https://www.btselem.org/settler_violence
https://www.cato.org/
https://www.cato.org/
https://www.commondreams.org/
https://www.commondreams.org/
https://www.foreignpolicyjournal.com/
https://www.foreignpolicyjournal.com/
https://www.fort-russ.com/
https://www.fort-russ.com/
https://www.globalsecurity.org/
https://www.globalsecurity.org/
https://www.hrw.org/
https://www.hrw.org/
https://www.icanw.org/
https://www.icanw.org/
https://www.icij.org/
https://www.icij.org/
https://www.justiceinitiative.org/
https://www.justiceinitiative.org/
https://www.liberationnews.org/
https://www.liberationnews.org/
https://www.middleeastmonitor.com/
https://www.middleeastmonitor.com/
https://www.mintpressnews.com/
https://www.mintpressnews.com/
https://www.projectcensored.org/
https://www.projectcensored.org/
https://www.revealnews.org/
https://www.revealnews.org/
http://www.rightsanddissent.org/
http://www.rightsanddissent.org/
https://www.splcenter.org/
https://www.splcenter.org/
https://www.spyculture.com/
https://www.spyculture.com/
https://www.strategic-culture.org/
https://www.strategic-culture.org/
https://www.telesurenglish.net/
https://www.telesurenglish.net/
https://www.theguardian.com/
https://www.theguardian.com/
https://www.wrmea.org/
https://www.wrmea.org/
https://www.wsws.org/en
https://www.wsws.org/en
https://www.workers.org/
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kormányok szponzorálásával működnek. 
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• Függetlenül attól, hogy mit gondolnak az új amerikai vörös riadalom 

inkvizítorai, az ENSZ 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (UDHR) 

19. cikke szerint mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához; 

ez a jog magában foglalja a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint az 

információ és eszmék keresésének, befogadásának és terjesztésének 

szabadságát bármely médiumon keresztül és határoktól függetlenül. 

• Utálom azokat, akik nem hajlandók meghallgatni a kisebbségi hangokat. És 

ebben a Globális Hegemón által uralt világban gyakorlatilag mindenki más 

kisebbséggé válik, ha ellenáll a "pacákba" való beolvadásnak. 

A véleménynyilvánítás és a sajtószabadsággal kapcsolatos nemzetközi szerződésekkel 

kapcsolatos linkgyűjteményt lásd: 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Standards.aspx. 

• https://www.rt.com (Russia Today) 

• https://sputniknews.com 

• http://www.sana.sy/en/ (Szíriai Arab Hírügynökség) 

• https://en.irna.ir/ (Iszlám Köztársasági Hírügynökség) 

• https://southfront.org (Szintén Oroszországból származik, és a legfrissebb 

információkat nyújtja Szíriáról, Ukrajnáról és más konfliktusokról, amelyeket az 

amerikai mainstream hírek szorgalmasan figyelmen kívül hagynak). 

• https://www.chinadaily.com.cn/index.html (Kína) 

• https://www.globaltimes.cn (Kína) 

A fentiek közül néhányan demokráciapártiak. Néhányan szocialista pártiak. A legtöbben 

általában kerülik az ilyen jellegű politikai kötődéseket. Sokan világossá teszik, hogy 

mindkét politikai párt egyszerűen ugyanannak az éremnek a két oldala, amely a vállalati 

érdekeket képviseli, nem pedig az embereket. Ha békepártiak, ellenzik a rasszizmust, a 

nőgyűlöletet és a gazdasági szankciókat, és támogatják a nemzeteken belüli és a 

nemzetek közötti egyre növekvő vagyoni különbségek drasztikus csökkentését, akkor 

valószínűleg alt-news. 
 

4. függelék Hogyan vagyunk mi, a műveltek világszerte részben és/vagy 

nagyrészt hibásak az amerikai kétszínű árulásért és a harmadik 

világháború előidézéséért? 

"Olyan, mint egy fantáziaország, ahol minden álmod valóra válik" - gondolják sokan az 

USA-ról. Láttad azt a filmet...?! Hűha! Mi a helyzet a művészetekkel? A világ 

leghihetetlenebb ez meg az meg az a másik dolog! 

Hányan kívánják világszerte, hogy bárcsak az USA-ban élnének? Milliárdok! Esküszöm, 

hogy több száz, ha nem több ezer olyan emberrel találkoztam szerte a világon, akik az 

anyjuk szívét is kivágnák egy amerikai vízumért, majd ezt azzal indokolják, hogy: "A 

családomért teszem!" 

https://www.cato.org/commentary/foreign-policy-blob-strikes-back-were-just-fine-proclaim-architects-endless-wars
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Standards.aspx
https://www.rt.com/
https://sputniknews.com/
http://www.sana.sy/en/
https://en.irna.ir/
https://southfront.org/
https://www.chinadaily.com.cn/index.html
https://www.globaltimes.cn/
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Amerikának nem kell megfojtania és felrobbantania kisebb, gyengébb nemzeteket 

ahhoz, hogy nagy és csodálatos legyen. Már most is nagy és csodálatos - és mindig is az 

volt. 
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Ezt tudjuk. A városok, a nemzeti erdők, a művészetek és a tudományok, a szabad 

véleménynyilvánítás (kivéve a politikában), a bevásárlóközpontok, a csillogás, a 

felfoghatatlan gazdagság! Olyan sokan hisznek világszerte az USA-ban, annak magasztos 

céljaiban és nemes eszméiben! 

És mégis, hogy összegyűjtsük ezt a sok dicsőséget, az amerikai történelemnek és a 

jelenlegi eseményeknek volt egy "sötét oldala", és ezt mindannyian tudjuk. Kizárjuk. 

Tagadjuk és/vagy racionalizáljuk. 

És itt van megint az USA, tökéletesen kész és képes arra, hogy 10 millió "nagyon jó okot" 

adjon nekünk minden emberiség elleni bűncselekményre, idegen invázióra, pusztító 

ragadozó magatartásra egyik nemzetről a másikra, és mi legalább úgy teszünk, mintha 

belemennénk. Készséges cinkosok vagyunk. Tudatosan tagadunk annyi vérbe vésett 

igazságot? 

Nem, ez nem egy pontos metafora. Az "emberi vér óceánjában megfulladva" sokkal 

pontosabb, és ezek az emberi vér óceánjai közé tartozik az ártatlan gyermekek vérének 

reprezentatív mennyisége, ne feledjük, mert az aknavetők, bombák, rakéták és drónok 

válogatás nélkül és érzéketlenül gyilkolnak. 

Mint egy ragadozó gyilkos, egy éhes tigris, egy vámpír, egy szadista tömeggyilkos, az USA 

egy szuperméretű, nagyszabású sorozatgyilkos, aki egyik célcsoportot és/vagy nemzetet 

a másik után választja ki rablásra, emberölésre és pusztításra. Helyesbítés. Nem úgy, 

mint egy éhes tigris. Az éhes tigrisek csak azért ölnek, hogy egyenek és túléljenek. Az 

USA megengedheti magának, hogy a Föld minden emberét etesse, mégis jobban érdekli, 

hogy egyre hatalmasabb és elképzelhetetlenebb vagyont halmozzon fel a már most is 

mesésen gazdag emberek kis csoportja számára. Ez a korlátlan kapitalizmus, amely 

teljesen más és sokkal rosszabb, mint bármely éhes tigris. 

Van még egy másik helytelen állítás is. Mi az? Az USA-nak folyamatosan fel kell 

robbantania és ki kell rabolnia más nemzeteket, hogy hihetetlen nagyságának lendületét 

fenntartsa. Ha ez megbicsaklik? Akkor elbukik. Az USA nem engedheti meg magának. 

És így a többnyire ártatlan más nemzetek elleni amerikai mészárlások - amelyeket ők 

antiszeptikusan "beavatkozásoknak" neveznek - listája nagyon hosszú. Túloz ez az író? 

Nézze meg a következő grafikont, amelyet William Blum volt amerikai 

külügyminisztériumi tisztviselő készített: 
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https://www.bibliotecapleyades.net/imagenes_sociopol/globalmilitarism160_02.jpg 

Ha visszamegyünk az amerikai katonai "konfliktusokhoz" 1492-től a II. világháborúig, 
akkor akár 

akkor a térkép többi részét is fessük 
vörösre. 

 

Mi a jó oldala? (Itt az ideje a kognitív váltásnak?) 

Sokan vagy a legtöbb művelt ember a világon ismer egy vagy két vagy több amerikait, és 

ők csodálatosak tudnak lenni. Néha az elképzelhetőnél gyorsabban jönnek egy 

helyzetbe, elemzik a problémákat, betegségeket, szerkezeti hibákat stb. és 

fénysebességgel kitalálták a megoldásokat és a megoldások megvalósításának módjait. 

Milyen kreatív, intuitív, nagylelkű, kedves, figyelmes és gondoskodó, nem is beszélve a 

vidámságról és humorról sok-sok amerikai! Könnyű látni mindezt a jóságot oly sok (de 

nyilván nem minden) amerikai filmben, tévéműsorban, rajzfilmben, orvosi és egyéb 

tudományos folyóiratokban, sőt, időről időre még az újságokban is. 

És mégis... 
 

Hány háborút vív jelenleg az USA? 

https://www.bibliotecapleyades.net/imagenes_sociopol/globalmilitarism160_02.jpg
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(2014-től, amikor az alábbi cikket írták) 
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"A második világháború volt az utolsó alkalom, amikor a 
Kongresszus hivatalosan hadat üzent. Azóta az általunk 
"háborúnak" nevezett konfliktusok - Vietnamtól a második iraki 
háborúig - valójában a kongresszus "katonai erő engedélyezése" 
volt. A közelmúltban pedig, az 1973-as háborús hatalmi törvénytől 
kezdve az elnöki háborús hatáskörök olyannyira kibővültek, hogy a 
Kongresszusi Kutatószolgálat szerint már nem egyértelmű, hogy az 
elnöknek egyáltalán szüksége van-e kongresszusi felhatalmazásra. 

 

"A közelmúltbeli afganisztáni és iraki háborúk valószínűleg a 
belátható jövőben az utolsó olyan alkalom, amikor az Egyesült 
Államok a számunkra leginkább megszokott módon folytat 
háborút: sok harcoló csapat egy idegen országban, sok pénzzel és 
támogatással, látszólag elérhető céllal. 

 

"Az amerikai csapatok iraki jelenléte 2008-ban 187 900 fővel 
tetőzött. Afganisztánban 2010-ben érte el a csúcsot 100 000 fővel. 
Papíron úgy tűnt, hogy az Egyesült Államok két háborút vív. A 
valóság azonban sokkal bonyolultabb volt, és csak bonyolultabbá 
vált. 

 

"Szóval hány háborút vív most az USA? Valahol nulla és 134 
között. Itt az indoklás: 

 

"A kongresszus 1942 óta nem hirdetett háborút, tehát jelenleg 

nincs háború. Oké, ennek semmi értelme. 

https://www.senate.gov/pagelayout/history/h_multi_sections_and_teasers/WarDeclarationsbyCongress.htm
http://fas.org/sgp/crs/natsec/RL31133.pdf
http://fas.org/sgp/crs/natsec/R40682.pdf
http://www.latimes.com/world/afghanistan-pakistan/la-fg-obama-troops-afghanistan-20140528-story.html#page%3D1
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"Vegyük a háború definícióját, amelyet Linda Bilmes (Harvard 
Kennedy School) és Michael Intriligator (UCLA) adott meg, akik egy 
2013-as tanulmányukban a háborút úgy határozták meg, mint 
"olyan konfliktusokat, amelyekben az USA kiterjedt katonai 
beavatkozásokat indít, beleértve a dróntámadásokat is, de 
amelyeket hivatalosan nem "jelentenek be"." 

 

"E definíció szerint az Egyesült Államok jelenleg öt helyen áll 
háborúban: Irakban, Afganisztánban, Pakisztánban, Szomáliában 
és Jemenben. 

 

(Frissítés: Az Egyesült Államok vezette koalíció most az Iszlám 
Állam szíriai célpontjait bombázza. Tehát ideiglenesen emeljük 
fel ezt a számot hatra). 

 

"Meglepő, ugye? 2013-ban az Egyesült Államok Különleges 
Műveleti Parancsnokságának (SOCOM) - az Egyesített Harcászati 
Parancsnokságot alkotó kilenc szervezeti egység egyikének - 
különleges műveleti erői (SOF) 134 országban voltak jelen, ahol 
vagy harcban, vagy különleges küldetésekben, vagy külföldi erők 
tanácsadásában és kiképzésében vettek részt. (A nyilvános 
nyilatkozatok szerint többnyire ez utóbbit). 

 

"Mivel a SOF-ek tevékenységének nagy része titkos, csak annyit 
tudunk róluk, amennyit elmondanak nekünk. A következőket 

http://www.hks.harvard.edu/fs/lbilmes/paper/Drones.pdf
http://www.thenation.com/article/177964/americas-secret-war-134-countries
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mondják nekünk 
az egyesített vezérkari főnökök: 

 

"Mik azok a SOF-ok? 

http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/dod/joint/jp3_05_1_2007.pdf
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"A különleges műveleti erők (SOF) kis létszámú, 
speciálisan szervezett egységek, amelyekben gondosan 
kiválasztott és kiképzett emberek dolgoznak fizikailag 
megterhelő és pszichológiailag megterhelő körülmények 
között, hogy küldetéseket hajtsanak végre módosított 
felszereléssel és a taktika nem hagyományos 
alkalmazásával a stratégiai és operatív célok ellen. A SOF 
egyedi képességei kiegészítik a hagyományos erők 
képességeit." 

 

"És mit csinálnak? 
 

"A közös különleges műveleteket (SO) egynél több 
szolgálat SOF-jei hajtják végre ellenséges, megtagadott 
vagy politikailag érzékeny környezetben katonai, 
diplomáciai, információs és/vagy gazdasági célok elérése 
érdekében, olyan katonai képességek alkalmazásával, 
amelyekhez nincs széleskörű hagyományos erőkre 
vonatkozó követelmény. Ezek a műveletek szükségessé 
tehetik az alacsony láthatóságot, a titkos vagy fedett 
képességeket. A SO a katonai műveletek teljes skáláján 
alkalmazható. Végrehajthatók önállóan vagy a 
hagyományos erők vagy más kormányzati szervek 
műveleteivel együtt, és magukban foglalhatják a hazai 
vagy helyettesítő erőkön keresztül, azokkal együtt vagy 
azok által végrehajtott műveleteket. A SO a fizikai és 
politikai kockázat mértékében, a műveleti technikákban, 
a különleges felszerelések használatában, a bevetési 
módokban, a baráti támogatástól való függetlenségben, 
valamint a részletes műveleti hírszerzéstől és a hazai 
eszközöktől való függésben különböznek a hagyományos 
műveletektől." 

 

"Példák: 
 

"E feladatok közé tartozik a különleges felderítés (SR), a 
közvetlen akció (DA), a nem hagyományos hadviselés 
(UW), a külföldi belső védelem (FID), a terrorizmus elleni 
küzdelem, a tömegpusztító fegyverek (WMD) elterjedése 
elleni küzdelem[.]." 

 

"A SOCOM elismeri, hogy a világ 134 országában van 

jelen a haderő. Ez nem jelenti azt, hogy erői minden 

országban elfogási vagy gyilkos rajtaütéseket hajtanak 

végre, de szinte lehetetlen tudni, hogy hol és mikor 
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zajlanak a különböző műveletek. 
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"Ez különösen igaz, amikor a Közös Különleges Műveleti 
Parancsnokságról (JSOC) van szó, amely a SOCOM-on belüli 

operatív parancsnokság, amely hatalmas autonómiával és 

titoktartással - és egyesek szerint kevés elszámoltathatósággal - 

működik. 
 

"Az 1980-as teheráni amerikai túszok megmentésére irányuló 

sikertelen küldetés után alapított JSOC, amelyet arra terveztek, 

hogy a jövőben hasonlóan összetett műveleteket hajtson végre, 

2001. szeptember 11-én még titkos és kevéssé használt 

parancsnokság volt. Azóta több mint háromszorosára nőtt a 

mérete, egyre nagyobb részt kapott a finanszírozásból, és több 

tucatnyi országban hajtott végre műveleteket. (Jeremy Scahill 

újságíró 2013-ban megjelent "Piszkos háborúk" című könyvében 

részletesen írt a JSOC-ról. Ebből származnak az alábbi 

információk). 
 

"A JSOC 2011. május 1-jén mutatkozott be a világnak, amikor a 

Navy SEAL-ek megölték Oszama bin Ladent a pakisztáni 

Abbottabadban lévő táborában végrehajtott éjszakai rajtaütés 

során. A rajtaütés a CIA és egy olyan ügynökség együttműködése 

volt, amelyről szinte senki sem hallott: JSOC. 
 

"Mi vagyunk a sötét anyag" - mondta egy Navy SEAL a Washington 

Postnak a JSOC-ról 2011-ben. 'Mi vagyunk az az erő, amely az 

univerzumot rendezi, de nem látható'. 
 

"Most már többet tudunk a JSOC-ról, köszönhetően az olyan 

oknyomozó riportereknek, mint Scahill és Mark Mazzetti. A JSOC 

magját három elismert "különleges küldetési egység" (SMU) 

alkotja. Ezeket az embereket a tévéből és a filmekből ismerheted: 

a hadsereg 1. különleges erők műveleti különítménye (Delta 

Force), a haditengerészeti különleges hadviselési fejlesztő csoport 

(DEVRGU vagy "Seal Team Six") és a légierő 24. különleges taktikai 

századának (24th Special Tactics Squadron). Az SMU-kon kívül a 

JSOC-nak saját hírszerzési részlege van, a Intelligence Support 

Activity (hírszerzési támogató tevékenység), és gyakran felügyeli a 

75. Ranger-ezredet, a 160. különleges műveleti repülőezredet 

("Night Stalkers") és más különleges műveleti erőket. 
 

"A JSOC, a CIA különleges tevékenységekkel foglalkozó részlegével 

együtt Obama alatt a terrorizmus elleni küzdelem élvonalába 

tartozott. Dana Priest és William Arkin újságírók megállapították, 

hogy a JSOC terrorellenes műveleteket hajtott végre Irakban, 

http://www.nationaljournal.com/nationalsecurity/elite-u-s-counterterror-forces-facing-cuts-20110311
http://www.nationaljournal.com/nationalsecurity/elite-u-s-counterterror-forces-facing-cuts-20110311
https://twitter.com/jeremyscahill
https://twitter.com/jeremyscahill
https://twitter.com/jeremyscahill
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/top-secret-america-a-look-at-the-militarys-joint-special-operations-command/2011/08/30/gIQAvYuAxJ_story.html
http://fas.org/sgp/crs/natsec/RS21048.pdf
http://fas.org/sgp/crs/natsec/RS21048.pdf
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/top-secret-america-a-look-at-the-militarys-joint-special-operations-command/2011/08/30/gIQAvYuAxJ_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/top-secret-america-a-look-at-the-militarys-joint-special-operations-command/2011/08/30/gIQAvYuAxJ_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/top-secret-america-a-look-at-the-militarys-joint-special-operations-command/2011/08/30/gIQAvYuAxJ_story.html
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Afganisztánban, Algériában, Iránban, Malajziában, Maliban, 

Maliban, Nigériában, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, 

Szomáliában, Szíriában és Jemenben. 
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"Egy névtelen, a JSOC-hoz közeli kapcsolatokkal rendelkező forrás 
még bővebb listát adott Scahillnek, amely Indonéziával, 

Thaifölddel, Kolumbiával, Peruval, valamint számos kelet- és 

közép-ázsiai országgal együtt tartalmazta ezeket az országokat. 
 

"A világ egy csatatér, és mi háborúban állunk" - mondta a forrás 

Scahillnek a JSOC-ot mozgató logikáról. "Ezért a hadsereg oda 

mehet, ahová csak akar, és azt tehet, amit csak akar, hogy elérje 

annak a kormánynak a nemzetbiztonsági céljait, amelyik éppen 

hatalmon van." 
 

"A világ egy csatatér" nem csak egy homályos, sólyomista 

világnézet - ez a katonai erő jogi értelmezése egyetlen globális 

háború, a terrorizmus elleni háború korában. 
 

"A világ csatatérré vált, nagyrészt a 2001. szeptember 14-én a 

Kongresszus által elfogadott, a katonai erő alkalmazására 

vonatkozó felhatalmazásnak köszönhetően, amely széles körű 

felhatalmazást ad az Egyesült Államok elnökének a terrorizmus 

elleni küzdelemre világszerte. 
 

"Részben így szól: 
 

"Az elnök jogosult minden szükséges és megfelelő erőt 

alkalmazni azokkal a nemzetekkel, szervezetekkel vagy 

személyekkel szemben, amelyekről megállapította, hogy 

a 2011. szeptember 11-én elkövetett terrortámadásokat 

tervezték, engedélyezték, elkövették vagy segítették, 

illetve amelyek ilyen szervezeteknek vagy személyeknek 

menedéket nyújtottak, annak érdekében, hogy 

megakadályozzák az Egyesült Államok ellen az ilyen 

nemzetek, szervezetek vagy személyek által elkövetett 

jövőbeli nemzetközi terrorcselekményeket. 
 

"Erre gondolt a Fehér Ház a múlt héten, amikor szóvivője azt 

mondta: "Az Egyesült Államok ugyanúgy háborúban áll az ISIL-lel, 

mint ahogyan az Al-Kaidával és annak társszervezeteivel is 

háborúban állunk". / Obama több mint 1000 "katonai tanácsadót" 

vezényelt Irakba, és ragaszkodik ahhoz, hogy nem lesz közvetlen 

harci szerepük. A közelmúlt történelmét ismerve azonban nem 

lenne meglepő, ha e katonai tanácsadók egy része a JSOC 

parancsnoksága alá tartozna. / Szóval, mit mondanál, hány 

háborút vív most az Egyesült Államok? A könnyű válasz talán csak 

annyi: túl sok. 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ40/pdf/PLAW-107publ40.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ40/pdf/PLAW-107publ40.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ40/pdf/PLAW-107publ40.pdf
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https://theworld.org/stories/2014-09-16/us-now-involved-134- 
háborús-vagy-semmi-függő-az-definíció-dolgozatod-háború 

https://theworld.org/stories/2014-09-16/us-now-involved-134-wars-or-none-depending-your-definition-war
https://theworld.org/stories/2014-09-16/us-now-involved-134-wars-or-none-depending-your-definition-war
https://theworld.org/stories/2014-09-16/us-now-involved-134-wars-or-none-depending-your-definition-war
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A "védelmi mechanizmusok" pszichológiája 
 

A 8 leggyakoribb védekezési mechanizmus 

Több tucat különböző védekezési mechanizmust azonosítottak. Néhányat gyakrabban 

használnak, mint másokat. 

Sigmund Freud pszichológus volt az első, aki mélyrehatóan feltárta az emberek 

pszichológiai védekezési mechanizmusait. A legtöbb esetben ezek a pszichológiai 

reakciók nem állnak az ember tudatos kontrollja alatt. Némelyik jól ismert, és nem 

részletezem a jelentését, de vannak olyanok is, amelyek nem annyira ismertek, és 

megérdemelnek némi magyarázatot. 

1. Tagadás - Ez az, amikor valaki tudatosan vagy tudattalanul nem hajlandó 

elfogadni a nyilvánvaló tényeket. Például szinte minden amerikai politikus, és 

valószínűleg az amerikai lakosság legalább fele tagadja az amerikai külföldi 

háborúk bűnösségét. 

2. Elfojtás - Emlékek olyan dolgokról, amelyeket egy személy tett, és amelyek 
összeegyeztethetetlenek a 

személy értékrendjét egyszerűen elnyomják és "varázsütésre" elfelejtik. 

3. Kivetítés - Egyes gondolatok vagy érzések, amelyeket az emberek egy másik 

emberrel kapcsolatban éreznek, annyira kellemetlenné tehetik az illetőt, hogy 

kivetítik ezeket az érzéseket, és tévesen a másik személynek tulajdonítják. 

Például előfordulhat, hogy valaki nem kedveli új munkatársát, de ahelyett, hogy 

ezt elfogadná, inkább azt mondja magának, hogy nem kedveli Önt. Az ő tetteiben 

látja azokat a dolgokat, amelyeket maga is szeretne megtenni vagy mondani. 

4. Elmozdítás - Ilyenkor az ember az érzéseket a valódi forrásról egy másikra 

irányítja át. Ezt nevezik a "kutyába rúgás" jelenségnek is. A főnök kiabál, mint az 

ember. A férfi hazamegy, és belerúg a kutyába. Vagy esetleg munka után a férfi 

futni megy, vagy veszettül kosárlabdázik. 

5. Regresszió - Ez egyfajta tagadás, amikor az ember öntudatlanul visszamegy egy 

korábbi életszakaszba - például a gyermekkorba -, hogy elkerüljön egy 

kellemetlen vagy rendkívül fájdalmas valóságot, amellyel nem tud megbirkózni. 

6. Racionalizálás - Ez az, amikor valaki kifogásokat keres olyan dolgokra, amelyeket 

mond vagy tesz, miközben tudja, hogy ezek a dolgok összeegyeztethetetlenek az 

értékrendjével. Ezért képesek kidolgozott kifogásrendszereket építeni - általában 

gyenge indokokat, hogy szavaikat vagy tetteiket mentegessék. (Ez hasonló az 

"intellektualizációhoz") 

7. Reakcióképződés - Ahelyett, hogy az ember rosszul érezné magát amiatt, hogy 

valamit rosszul csinált, átvált az ellenkező oldalra, és túlzott büszkeséget érez. 

8. Kompartmentalizáció - Ez a védekezési mechanizmus lehetővé teszi, hogy az 

ember az élet különböző szegmenseit kis dobozokba rakja az elméjében, így 

teljesen normálisan tud viselkedni, még akkor is, ha és mert az élet egyes részei 

https://www.healthline.com/health/projection-psychology
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annyira szörnyűek, hogy nem tud együtt élni vagy megosztani ezeket az 

igazságokat. 

(A fenti lista eredetileg a következő honlapról származik: 

https://www.healthline.com/health/mental- health/defense-mechanisms#defense-

mechanisms, és nagyrészt át lett írva.) 

https://www.healthline.com/health/mental-health/defense-mechanisms#defense-mechanisms
https://www.healthline.com/health/mental-health/defense-mechanisms#defense-mechanisms
https://www.healthline.com/health/mental-health/defense-mechanisms#defense-mechanisms


621 
 

A fenti lista alapján az amerikaiak legalább fele vagy még több amerikai éli át a napot és 

alszik éjszaka, tudván, hogy valamilyen szinten, tudatosan vagy tudattalanul a 

kormányuk, a kormány, amelyre megszavaztak, és amelyet az adóforintjaikból 

támogatnak, naponta több ezer embert - főként színesbőrűeket - öl meg, sőt, tudatosan 

öl meg világszerte - többnyire éhhalállal. 
 

Ha az egó védelme nem működik, mindig ott van az alkohol és a drog... 

Az alkoholfogyasztás, az alkoholizmus és az alkoholfogyasztási rendellenesség 
(AUD) több mint 

évente 3 millió embert, ami a globális halálozások akár 6%-át is 

jelentheti. https://drugabusestatistics.org/alcohol-abuse-statistics/ 

Azt sem szabad elfelejteni, hogy: 

2015-2016-ban az Egyesült Államok lakosságának 45,8%-a 

használt vényköteles gyógyszereket az elmúlt 30 napban. A 

vényköteles gyógyszerek használata az életkor előrehaladtával 

nőtt, a 12 év alatti gyermekek 18,0%-ától a 60 éves és idősebb 

felnőttek 85,0%-áig. 

https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db334.htm 

Az amerikaiak majdnem 70 százaléka legalább egy vényköteles 

gyógyszert szed, derül ki a tanulmányból 

https://drugfree.org/drug-and-alcohol-news/almost-70-percent- 

of-americans-take-at-at-least-one-prescription-medication-

study- finds/ 

A teljes költség jóval meghaladja az évi százmilliárd dollárt, és gyorsan emelkedik. 

1 a 6 amerikaiak szed egy pszichiátriai gyógyszer - 

Antidepresszánsok voltak a leggyakoribb, majd a szorongásoldók 

és antipszichotikumok, by Sara G. Miller on December 13, 2016 

https://www.scientificamerican.com/article/1-in-6-americans- 

szed-a-pszichiátriai-gyógyszert 

Tehát, miközben évente milliók halnak éhen, az amerikaiak annyit költenek alkoholra és 

drogokra, hogy mindannyiukat el tudnák látni. 

Évente 9 millió ember hal meg éhségben és az éhezéssel kapcsolatos betegségekben, és 

ez azt jelenti, hogy naponta 25 000 ember hal meg éhségben, közvetlenül az amerikai 

ihletésű "konfliktusok" és gazdasági szankciók miatt. 

Bármikor, amikor egy nemzeti vezető nem hajbókol az amerikai érdekek előtt, akkor őt 

és nemzetét eltiporják. Ha egy nemzet csatlakozik a Kína által vezetett "Egy övezet, egy 

https://drugabusestatistics.org/alcohol-abuse-statistics/
https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db334.htm
https://drugfree.org/drug-and-alcohol-news/almost-70-percent-of-americans-take-at-least-one-prescription-medication-study-finds/
https://drugfree.org/drug-and-alcohol-news/almost-70-percent-of-americans-take-at-least-one-prescription-medication-study-finds/
https://drugfree.org/drug-and-alcohol-news/almost-70-percent-of-americans-take-at-least-one-prescription-medication-study-finds/
https://drugfree.org/drug-and-alcohol-news/almost-70-percent-of-americans-take-at-least-one-prescription-medication-study-finds/
https://drugfree.org/drug-and-alcohol-news/almost-70-percent-of-americans-take-at-least-one-prescription-medication-study-finds/
https://www.scientificamerican.com/article/1-in-6-americans-takes-a-psychiatric-drug
https://www.scientificamerican.com/article/1-in-6-americans-takes-a-psychiatric-drug
https://www.scientificamerican.com/article/1-in-6-americans-takes-a-psychiatric-drug
https://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-people-die-from-hunger-each-year/story
https://sanctionskill.org/
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út" projekthez, akkor megbüntetik. Ez nem "térdhajtás", ez nem térdhajtás, ez teljes 

meghajlás, a kényes testrészek leborotválása és a nemzet erőforrásainak teljes 

egészében és maradéktalanul az USA-nak való átadása. Ez 
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a rabszolgaság elképzelhetetlenül hatalmas globális méreteket ölt. Ez az Antebellum-

film, amelyből a világ nagy része számára nincs felébredés egy jobb valóságra. Ez egy 

rémálom, amiből nincs menekvés és nincs vége a halálig, amit fájdalomcsillapítók nélkül 

is megtapasztalnak, bármeddig is tart. 

Ez az amerikai tengerentúli külgazdasági és katonai agresszió valósága. Ez az, ami ellen 

Putyin elnök most Ukrajnában harcol. Nem csak az euro-amerikai "adományozott" 

fegyverek vagy a neonáci telített kormány ellen harcol, hanem az euro-amerikai média 

telítettségi szintű dezinformációs (hazugság) gépezete ellen is, amely az amerikai 

hollywoodi média és a világ legügyesebb pszichológusainak minden trükkjét 

felhasználva, akik tudják, hogyan kell ezeket a hazugságokat hihető történetekké 

formálni, amelyeket az emberek el akarnak hinni, hogy megmenekülhessenek egy újabb, 

az euro-amerikai vállalatvezetők és a szövetségi kormány külpolitikai döntéshozói által 

elszabadított hatalmas borzalomtól. 

És ezért kellene minden amerikai és nyugat-európai választópolgárnak elolvasnia ezt a 
könyvet, és 

a linkek a saját teljes egészében. 
 

Az ego zsarnoksága 

Mindkét Biblia és gyakorlatilag minden jelentős spirituális filozófia figyelmeztet az ego 

zsarnokságára. A héber Biblia - bár más megfogalmazásban - a Bírák 16:23-30-ban 

mutatja be, hogyan jutott erre a következtetésre a dühös Sámson: "'Hadd haljak meg a 

filiszteusokkal együtt! És teljes erejéből meglökte, és a templom ráomlott az urakra és az 

egész népre, akik benne voltak". 

Úgy tűnik, hogy a gyilkosság/öngyilkosság (egó motiválta) ahelyett, hogy megtanulnának 

együtt élni azokkal, akik különböznek, ez egy lehetőség azok számára, akik annyira 

biztosak önmagukban és a hitükben. Erről szól a jelenlegi amerikaiak által irányított 

ukrajnai háború (amely végső soron Oroszország ellen irányul)? 

Az iszlámban az ego lehet jó vagy rossz. https://qamarislamkhan.com/the-concept-of-

an-ego-in- islam/ 

A buddhizmusban a "nagy felébredés" az ego elengedéséből fakad. 

Freud azt állította, hogy az embereket elsősorban tudattalan erők motiválják, amelyek 

közül a két domináns a szex és az agresszió. 

Erich Fromm pszichológus ezt állította: "A jólét csak olyan mértékben lehetséges, 

amilyen mértékben az ember legyőzte nárcizmusát; amilyen mértékben nyitott, 

érzékeny, érzékeny, éber, üres (a zen értelmében). A jól-lét azt jelenti, hogy 

affektuálisan teljes mértékben kapcsolatban állok az emberrel és a természettel, 

legyőzöm az elkülönültséget és az elidegenedést, eljutok a mindennel, ami létezik, való 

egység élményéhez - és ugyanakkor megtapasztalom magam, mint az a különálló 

https://variety.com/2020/film/reviews/antebellum-review-janelle-monae-slavery-1234754308/
https://variety.com/2020/film/reviews/antebellum-review-janelle-monae-slavery-1234754308/
https://qamarislamkhan.com/the-concept-of-an-ego-in-islam/
https://qamarislamkhan.com/the-concept-of-an-ego-in-islam/
https://qamarislamkhan.com/the-concept-of-an-ego-in-islam/
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entitás, aki vagyok, mint egyén. A jóllét azt jelenti, hogy teljes mértékben megszületünk, 

hogy azzá válunk, ami potenciálisan vagyunk; azt jelenti, hogy teljes mértékben képesek 

vagyunk az örömre és a szomorúságra, vagy még másképp fogalmazva, hogy 

felébredünk abból a félálomból, amelyben az átlagember él, és 
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hogy teljesen éberek legyünk." https://excellencereporter.com/2019/05/28/erich-

fromm-on-the- bölcsesség-és-az-élet-értelmezése 
 

Féktelen kapitalizmus, ego, kulturális váltás és Gen X 

Az 1970-es években a béke és a szeretet generációjának háborúellenes mozgalma teljes 

lendületben volt. John Lennon "Imagine" című dala 1971-ben jelent meg az Egyesült 

Államokban és 1975-ben az Egyesült Királyságban. Bár az amerikai Billboard Hot 100-as 

listán csak a 3. helyig jutott, az év végére az amerikai Top Singles listán az 1. helyre 

került. 

A vietnami háború befejezése után az amerikai kultúra lassan messzire, messzire 

sodródott ettől, mivel az X generációnak nem voltak mély filozófiai alapjai: "Party on!", 

és így egy nagy hedonizmus vette körül az amerikai populáris kultúrát. Az X generációt 

az "Én generációnak" nevezték. 

Általánosságban elmondható, hogy az amerikaiak egó iránti szeretete tömegmédia-
vonzerővel bír. 

1984-ben Madonna először adta ki a "Material Girl" című dalt, amely gyorsan az első 

helyre került a Billboard amerikai Dance Club Songs és az amerikai Cash Box Top 100 

Singles listáján. A dal egyben a béke és szeretet nemzedékének végső, dicstelen végét is 

jelezte, és az X generáció főcímdala lett. Az Y és Z generáció csak kidolgozása a katonai-

ipari komplexumnak a populáris kultúra feletti teljes uralmának. 

Az újabb filmsorozatokban Batman és a Marvel szuperhős sorozatában a szupergazdag 

Bruce Wayne és Ironman karaktereknek nincs szükségük szuperképességekre, mint más 

karaktereknek, mert ők gazdagok, és ebből a vagyonból szuperképességeket tudnak 

vásárolni. A gazdagság a nyugati médiában és kultúrában istenhez hasonló hatalmat 

vásárol, mint amilyet a történelemben a legtöbb szuperhatalmú személy gyakorolt, 

beleértve II. Ramszesz egyiptomi fáraót, akivel a héber Bibliában Mózes szembeszállt 

(bár az iszlámban Mózesnek a rabszolgák szabadságáért II.) Mindenesetre a gazdagság 

és a hatalom felülkerekedett az 1970-es évek szociálisan érzékenyebb filozófiáin, és az 

1980-as években az USA-ban az egykori háborúellenes, béke- és szeretet-csúcson lévő 

baby-boomerek közül sokan "eladták magukat", és csatlakoztak az amerikai vállalatok 

"establishmentjéhez", amit megkönnyített a kokainfogyasztás is. Tekintettel a kokain 

erős függőséget okozó tulajdonságaira, és arra, hogy képes éles, kemény, gonosz 

személyiséget létrehozni, valóban tökéletes ellenszer volt arra, hogy kigyógyítsa az 

amerikaiakat a "béke és szeretet" betegségből, legalábbis a hadiipari komplexum 

szemszögéből, és így nem meglepő, hogy az amerikai kormány tonnaszámra importált 

kokaint, hogy segítsen elpusztítani az 1970-es évek altruista másnaposságát. Úgy tűnik, 

Clintonék elősegítették ezt a folyamatot, legalábbis az arkansasi Minában. 
 

A transznemű műtétek és a folyamatos kezelések költségei 

https://excellencereporter.com/2019/05/28/erich-fromm-on-the-wisdom-and-the-meaning-of-life/
https://excellencereporter.com/2019/05/28/erich-fromm-on-the-wisdom-and-the-meaning-of-life/
https://excellencereporter.com/2019/05/28/erich-fromm-on-the-wisdom-and-the-meaning-of-life/
https://www.spyculture.com/
https://www.mintpressnews.com/genesis-jeffrey-epstein-bill-clinton-relationship/261455/
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Gyorsan előre 30 évet, és a 2020-as években a transznemű műtétek a "nagy divat", az 

amerikai iskolák pedig arra tanítják a gyerekeket, hogy a természet "hibáinak" egy 

"egyszerű" műtéttel való kijavítása ésszerű. 

https://www.theguardian.com/education/2018/may/15/transgender-row-teachers-afraid-challenge-breast-binding
https://www.theguardian.com/education/2018/may/15/transgender-row-teachers-afraid-challenge-breast-binding
https://www.statesmanjournal.com/in-depth/news/education/2020/02/19/lgbtq-transgender-students-oregon-education-salem-keizer-public-schools/3848012002/
https://www.aclu.org/sites/default/files/field_document/schools.in_.transition.2015.pdf
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Jelenleg az önimádat elérte a telítettségi szintet, és a szövetségi kormány több mint 

boldog, hogy továbbra is az egót, mint a nagyszerű civilizáció alapkövét tolja. 

Mindössze 2 másodpercbe telt, hogy utánanézzek, mennyibe kerül egy transznemű 

műtét: "Az alapvető reproduktív szerv cseréje befejezi a teljes nemi átalakulást. A 

férfiból nővé változtatott hüvelyplasztika becslések szerint valahol 20 000 és 50 000 

dollár között van, vagy még ennél is többe kerül. A nőből férfivá történő falloplasztika és 

a teljes herebeültetés esetében a teljes költség 25 000 és 35 000 dollár közé 

emelkedhet." Ez csak a legalapvetőbb műtéti költségeket fedezi: 

Penektómia - a férfiak külső nemi szervének eltávolítására irányuló sebészeti eljárás. 

Orchiektómia - a herék vagy herék eltávolítására irányuló sebészeti eljárás. 

Vaginoplasztika - sebészeti eljárás, amely hüvelyt hoz létre. 

Feminizáló genitoplasztika - a belső női nemi szervek létrehozására irányuló sebészeti 
eljárás. 

Meg kell jegyeznünk az új szókincset, amely ennek a folyamatnak az elsimítására alakult 

ki. A régi időkben a "Penektómia és Orchiektómia" kombináltan "kasztrációnak" hívták, 

de most már nagyon tudományos nevük van, így biztos rendben van. 

Ezek a költségek azonban nem tartalmazzák a különböző egyéb sebészeti perifériás 

költségeket, mint például az "arcfeminizálás", amelyek magukban foglalhatják: A 

"Feminista nőiesítés" magában foglalja többek között az ádámcsutka csökkentését, az 

arcplasztikát, az állplasztikát, az állplasztikát, a homlok kontúrozását, a hajvonal 

növelését, az állkapocs csökkentését, az ajaknagyobbítást és az orrplasztikát. 

Aztán ott vannak az olyan kiegészítők, mint: 

• Mellimplantátumok - ez a sebészeti létrehozása mell 

• Zsírleszívás - ez a nem kívánt testzsírok sebészi eltávolítása a jelölt által 

megcélzott nőies vagy férfias alak elérése érdekében. 

• Gluteoplastica - ez az a sebészeti eljárás, amely növeli a fenék térfogatát. 

és ez az abszolút KELL: 

• Egy életen át tartó hormoninjekciók, 

• amellett, hogy nagyon kedvező árú szőrtelenítés 

Teljes költség? 

200.000-300.000 dollárig. 

A transznemű műveletek már most is több milliárd dolláros növekedési iparágat 
jelentenek: 
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https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/us-sex-reassignment-surgery-market 

 

Egy éhező afrikai gyermek eltartásának költségei 

A https://www.savethechildren.org/us szerint 

A Szaharától délre fekvő Afrikában megdöbbentően sok, 28 millió 

gyermek fejlődése marad el az alultápláltság miatt. A fejlődés 

elmaradása megakadályozza a gyermekek teljes szellemi és fizikai 

fejlődését, és nagyrészt visszafordíthatatlan. A gyermekeket 

érintő alultápláltságnak nem csak a fejlődési rendellenesség az 

egyetlen formája. A súlyos akut alultápláltságban szenvedő 

gyermekek, a szélsőséges éhezés leghalálosabb formája, néhány 

nap alatt elpusztulhatnak. Az így elpusztuló gyermekek 

mérhetetlenül szenvednek, mivel létfontosságú szervi funkcióik 

lelassulnak, és végül leállnak. 

40 dollárért egy doboz rendkívül tápláló földimogyoró-pasztát 

lehet vásárolni, amellyel 10 héten át lehet kezelni 1 súlyos akut 

alultápláltságban szenvedő gyermeket. 

A 210 dollárból egy háztartás az állatállomány takarmányozására 

és védelmére fordítható, ami a vészhelyzet után is biztosítja a 

háztartás számára az élelmiszerhez való folyamatos hozzáférést és 

a jövedelemhez való hozzájutást. 

(40 dollár néhány üveg - valószínűleg hidrogénezett - mogyoróvajért nekem egy kicsit 

soknak tűnik, és elgondolkodhatunk azon, hogy lehetne-e javítani ezen a 

megfogalmazáson. A cinizmus az egész "én-generáció" dolog egyik velejárója, ami 

mostanában szteroidokon terjed, ezért jó lenne, ha a "Save the Children" megtanulná, 

hogy ne táplálja a cinizmust a marketingjében). 

Függetlenül a fentiektől, az éhező emberek az egész globális transznemű mozgalmat 

kissé nevetségesnek tarthatják, mivel ők csak el akarják kerülni a kínokat és élni akarnak. 

Kilencmillió ártatlan, többnyire gyermek "kioltása" (normális nyelven: megölése) évente 

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/us-sex-reassignment-surgery-market
https://www.savethechildren.org/us
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kilenc millió ártatlan ember, többnyire gyermekek kínzó éhezésével csak egy aspektusa 

az egész korlátlan kapitalista rendszernek és az általa kialakított népszerű "én-

kultúrának". 
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Ez a féktelen kapitalizmus és az "én-generáció" önimádata, amely teljesen 

belefeledkezik az ego mindenek fölé emelésébe. Tekintettel a katonai-ipari-média-

gyógyászati-oktatási komplexum teljes győzelmére az USA-ban a kultúra alakítása terén, 

nem meglepő, hogy a nárcizmus közös vonás az egykori kulturális konfliktus győztesei 

között. 

Tehát, miközben az amerikaiak azon aggódnak, hogy milyen testápolót használjanak, 

milyen alkoholt és drogokat használjanak a szexuális együttlétek serkentésére, és hogy 

mi a nemi identitásuk valójában, vagy mi legyen, addig minden 5. másodpercben meghal 

egy ember éhen. 
 

Putyin elnök "problémája" 

A probléma Putyin elnökkel, ahogyan azt az amerikai "védelmi" intézmény látja, az, hogy 

ő egyfajta régimódi és hagyományos (ahogyan a nyugati civilizáció is volt valaha, mielőtt 

a CIA áttervezte), és egyszerűen nem "csíp" az amerikai és a származékos világkultúrák 

új, divatos hullámait. Lehet, hogy a pénz nem "csordogál le" a nagy mosdatlanokhoz az 

USA-ban, de a katonai-ipari-media-gyógyászati-oktatási komplexum diktátumait - acélba 

burkolózó - népszerű trendek bizonyosan igen. 

Eközben a konzervatív amerikai republikánusok egy halvány reménysugárba 

kapaszkodnak, hogy Trump volt elnök (egy Jeffrey Epstein hírében álló szélsőséges 

liberális) megmentheti őket a következő elnökválasztáson a liberális demokraták 

túlkapásaitól, ami arra enged következtetni, hogy Putyin elnök lehet a nyugati civilizáció 

utolsó nagy reménye - még ha kissé konzervatív és keleties is. 

Azt is szem előtt kell tartani, hogy lehet, hogy nem lesz "következő" amerikai 

elnökválasztás, mivel Biden elnök (és vállalati urai) késznek, hajlandónak és képesnek 

mutatkozik a harmadik világháború kirobbantására, hogy bebizonyítsa, "milyen macsó 

ember is ő valójában", a világtörténelem grandiózus egójának végső kifejeződéseként. 
 

Lehetséges, hogy az amerikaiak lemásznak a magas lóról, mielőtt túl késő 
lenne? 

Valószínűleg nem. A katonai-ipari-média-gyógyászati-oktatási komplexum tömege és 

lendülete ellenállhatatlannak tűnik. Még a legtöbb amerikai is, aki nem helyesli az egész 

amerikai egotripet (amilyet az örökös hegemónia minden bizonnyal jelent), rettegve 

hallgat, és a Facebookon barátkozik szüleivel és utódaival, testvéreivel és nővéreivel, 

akik talán egyszer megkérdőjelezték az örökös amerikai globális felsőbbrendűségre való 

törekvést. Nagy gyávaság kerítette hatalmába a hagyományos amerikaiakat, akiket a CIA 

által a világ foglyul ejtett népekbe oly nagyon-nagyon jól beoltott terror inspirált. Ez egy 

ősi tudomány, amelyet az 1000 éves európai sötét középkorban tökéletesített a 

katolikus egyház, amely a világ legkifinomultabb kémrendszereit is kifejlesztette (apám 

szerint, aki a kánoni (egyházi) jog világhírű szakértője és az amerikai kongresszus és 
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különböző külföldi kormányok tanácsadója). 
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Az író szemszögéből nézve sokkal jobb, ha az USA külpolitikai döntéshozói leszállnak a 

magas lóról, és egészséges, boldog és szociálisan egyenlősítő módon csatlakoznak újra 

az emberiséghez, és hozzászoknak a többpólusú világ gondolatához, mintha 

megpróbálnák örökké abszolút zsarnoksággal uralni a világot, vagy ha ez nem sikerül, 

elpusztítani minden fejlett életet a Földön, ami egy harmadik világháború forgatókönyve 

esetén meg is fog történni, tekintve, hogy a halálos kórokozók az USA legtöbb biológiai 

laboratóriumából világszerte ki fognak szökni, amikor a fagyasztók, amelyekben - 

egyelőre - tárolva vannak, kiolvadnak - az áramkimaradások és/vagy a harmadik 

világháborút elkerülhetetlenül követő forradalmak egyéb káros hatásai miatt. 
 

Mi a különbség abban, hogy az USA úgy döntött, háborút indít 

Oroszország ellen, mint az összes többi ország ellen? 

Egyrészt Oroszország messze a világ legnagyobb országa, amely a Föld 11,0 %-át foglalja el. 

a Föld szárazföldi tömegét, és egyben a világ egyik leggazdagabb természeti 
erőforrásokban gazdag országa. 

Kemény és kíméletlen vidék ez is, mivel az Északi-sark felől érkező csuklós hideg megöli 

mindazokat, akik nem készültek fel előre jól. Az oroszországi túléléshez nagyfokú 

tervezésre, előrelátásra és ipari okosságra van szükség. 

Oroszországot már háromszor szállta meg a Nyugat, a legutóbbi alkalommal, a második 

világháborúban a náci Németország által okozott 24 000 000 orosz civil és katonai 

halálos áldozatot követelt. Ezt ők és a vezetésük nem felejtették el.39 

Oroszország talán nem gyárt sok csodálatos filmet, autót vagy mobiltelefont, 

valószínűleg azért, mert a legjobbjaikat és legokosabbjaikat a saját védelmi 

minisztériumukba vitték, és ne tévedjünk, a védelmi minisztériumuk nem egy agresszív 

háborús gépezet, mint az USA úgynevezett "védelmi minisztériuma", amelyet támadó 

katonai akciókra terveztek világszerte. És így az oroszok ahelyett, hogy csodálatos 

filmeket, mobiltelefonokat és autókat gyártanának, csodálatos fegyvereket gyártanak, 

amelyek valóban működnek - ellentétben a sok hiperdrága amerikai fegyverrendszerrel. 

Hasonlóképpen, Oroszország nukleáris arzenálja alig valamivel nagyobb, mint az USA-é, 

de ha az igazat megvalljuk, nem Oroszország vezette a fegyverkezési versenyt. Mégis, 

követik őket, és mindig gondoskodnak arról, hogy az amerikai fegyverek költségének 

töredékéért eggyel jobbat tudjanak, hogy teljesen biztosak legyenek abban, hogy a 

második világháború soha, de soha többé ne forduljon elő. 
 
 

 

39 Emlékszem, 1964-ben egy Bamberg melletti Bugban egy bárban/étteremben ültem, és eléggé berúgtam 
(a limonádémban lévő Kirshwasser miatt) egy csoport egykori német géppuskással a második 
világháborúból. Sebhelyeik voltak, és őszinte bűnbánatot éreztek. A szüleim eléggé megbocsátóak voltak 
(mivel nem harcoltak a háborúban, és nem veszítettek el szeretteiket). Többnyire vidám buli volt, bár a 
szomorúságuk könnyes szemekben nyilvánult meg ezeknél az emlékeknél. Emlékezzünk vissza, hogy 100 



633 
 

000 náci közül kevesebb mint 1-et vontak felelősségre, a többség visszaolvadt a társadalomba, főleg az 
iparban, a rendőrségen, a hadseregben és a kormányban. Most, túl sok felnőtt gyermekük nyilvánvalóan 
újra felfedezte az ultranacionalista filozófiát, amely a második világháborúban elindította az első 
generációs nácikat, és ezt a fanatizmust terjesztette az egész világon - természetesen ismét nagy amerikai 
segítséggel. 
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Míg az USA nem igazán készült fel védekezésképpen a harmadik világháborúra, a 

termonukleáris armageddonra, addig Oroszország igen. 

Az USA még soha nem próbált meg olyan országgal szemben fellépni, mint Oroszország. 

Meg kell érteni, hogy Oroszország nem mutatott hajlandóságot arra, hogy bárki 

ellensége legyen, egyszerűen csak ártatlanokat védjen és megvédje saját nemzetét. Mint 

az amerikai féktelen katonai agresszió minden más célpontja, barátságot akar. De az USA 

a brit axiómát követi, amely kimondja: 

Nincsenek örök szövetségeseink, és nincsenek örök ellenségeink. 

A mi érdekeink örök és örökkévalóak, és ezeket az érdekeket 

kötelességünk követni. 

Beszéd, alsóház, 1848. március 1. 

Lord Palmerston 1784-1865 - brit államférfi; miniszterelnök, 1855-8, 

1859-65 

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/97801918 

26719.001.0001/q-oro-ed4-00008130 

És így Lord Palmerston lényegre törő tanácsa úgy tűnik, hogy van némi hibája, tekintve a 

Brit Birodalom teljes összeomlását, amely egykor a világ szárazföldi területének 25%-át 

uralta. 

Tudtukon kívül a barátok teszik az életet élhetővé. Minőségi barátokkal szinte bármit el 

lehet érni. Barátok nélkül az ember halálra van ítélve. Az élet oly gyakran kínál 

számunkra győztes-győztes megoldásokat, és árulás, ha aztán eláruljuk a barátainkat, 

akik ilyen fényességet tesznek lehetővé az életünkben és törekvéseinkben. Ez 

Machiavelli útja, és az ő áruló "filozófiái" uralják az euro-amerikai külkapcsolatokat 

legalább 500 éve (Európa esetében pontosan 490 éve, az USA esetében 246 éve). 

Az Alt-news írója, Caitlin Johnstone helyesen jegyezte meg: (2020. október 21.): 

"Amerikának nincsenek szövetségesei, csak túszai". Korlátozott garancia van minden 

olyan birodalomra, amely ilyen alapokra építette fennmaradását. Előbb vagy utóbb a 

belülről és kívülről érkező erők mindig, mindig olyan impozíciókat és/vagy robbanásokat 

okoznak, amelyek az ilyen korlátlan arrogancia bukásához vezetnek. 

És úgy tűnik, hogy valamilyen szinten a legtöbb euro-amerikai tisztában van ezzel, és 

ezért a túlzott alkohol, a drogok és más átmeneti menekülő élvezetek szükségesek 

ahhoz, hogy elrejtsék és letagadják az egyébként elkerülhetetlen igazságokat. 

És igen, az oroszok is isznak, de - a környezetük által megkövetelt klimatikus 

mandátumoknak megfelelően - sokkal aprólékosabban terveztek egy újabb nyugati 

támadásra, mint az USA vagy Európa. 

És most Biden elnök a NATO támogatásával hajlandó megtenni ezt a végső soron 

vakmerő kockázatot: Táplálja az amerikai külpolitikai döntéshozók pszichotikus 

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191826719.001.0001/q-oro-ed4-00008130
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191826719.001.0001/q-oro-ed4-00008130
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191826719.001.0001/q-oro-ed4-00008130
https://consortiumnews.com/2020/10/21/america-has-no-allies-only-hostages/
https://consortiumnews.com/2020/10/21/america-has-no-allies-only-hostages/
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fantáziáját, hogy elérheti 
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a világ abszolút, vitathatatlan uralma örökre, vagy egy termonukleáris háborúban 

elpusztítja az emberi civilizációt, ahogyan mi ismerjük. 

Oroszország nem olyan, mint más nemzetek. Biden elnök úr és a világ elképzelhetetlen 

módon fog megfizetni ezért az elképzelhetetlenül halálos szerencsejátékért, ha az euro-

amerikaiak nem lépnek vissza, mégpedig hamarosan. 

A világ összes pszichológiai védelmi mechanizmusa és kálium-jód (sugárbetegség ellen) 

nem fogja megvédeni az USA és Európa többnyire jó embereit, ha ez a konfliktus tovább 

eszkalálódik. 

És így talán egy újabb büntetőjogi váddal kell kiegészíteni azoknak a büntetőjogi 

vádaknak a hosszú listáját, amelyeket - egy igazságos világban - Biden elnök ellen kellene 

emelni: Az egész emberi faj gondatlan veszélyeztetése. 
 

Ki kit ejtett csapdába? 

Az ENSZ volt fegyverellenőrével és az alt-news írójával, Scott Ritterrel 2022. április 9-én 

megjelent interjúban megismétli meggyőződését, hogy az 51. cikk jogilag fedezi 

Oroszország fegyveres beavatkozását Ukrajnában, és: 

"Az irónia az, hogy a Nyugat alaposan dokumentálta a náci 

ideológia kiterjedtségét Ukrajna polgári, politikai és katonai 

struktúráiban a 2014-es Majdan puccs alatt és után. Ezt a 

dokumentált valóságot szándékosan elfedték ugyanazok a 

források, amelyek korábban dokumentálták a létezését, miután az 

orosz invázió megtörtént. Ahhoz, hogy a NATO elismerje ennek a 

visszataszító ideológiának a létezését, a NATO-nak el kellene 

ismernie azt a szerepet, amelyet 2015 óta az Azov-ezred személyi 

állományának kiképzésében és felszerelésében játszott. Az 

Ukrajnában folyó nácizmustalanítási erőfeszítéseiről szóló orosz 

dokumentáció folyamatos szégyenfoltot jelent a NATO számára, 

mivel feltárja a NATO szerepének terjedelmét és mértékét a náci 

ideológia ukrajnai militarizálásának felhatalmazásában.". 

És... 

Az ukrajnai konfliktus egy proxy-háború, amelyet azonban 

Oroszország döntő módon megnyerhet. Bár úgy tűnik, hogy a 

NATO/nyugat tervei között szerepel, hogy Oroszországot egy "új 

Afganisztánba" keverjék, nem látom annak veszélyét, hogy ez a 

konfliktus legfeljebb néhány hétnél tovább elhúzódna, mielőtt 

Oroszország stratégiai győzelmet aratna Ukrajna felett... 

A nyugati kormányok arrogánsan azt feltételezik, hogy hasonló 

módon bénító gazdasági szankciókat alkalmazhatnak 
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Oroszországgal szemben, mint ahogyan azt Iránnal, Venezuelával 

és Észak-Koreával szemben tették. 
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mások. De egyetértene azzal, hogy ha Oroszország elkezdi 

bevezetni a saját ellenszankcióit az olaj- és gázexport 

korlátozásával, akkor a nyugati államok a végén olyan forgószelet 

arathatnak, amely pusztító hatással van társadalmaikra? ... 

https://www.strategic-culture.org/news/2022/04/09/ukrainian- 

konfliktus-nato-proxy-háború-amelyet-oroszország-képes-nyerni-

határozottan-scott-ritter 

Bárcsak osztoznék Scott Ritter optimizmusában. Ez azt jelenti, hogy remélem, 

Oroszország "győz"? Nem ez a lényeg. Ami engem aggaszt, az az euro-amerikai 

nárcisztikus önhittségben rejlő legyőzhetetlenség érzése, ami arra készteti őket, hogy 

amikor Ukrajna hadserege már nem tudja eltitkolni veszteségeit, megpróbáljanak egy 

repüléstilalmi övezetet érvényesíteni Ukrajna felett, orosz repülőterekre csapást mérve. 

Ez nagyon gyorsan átcsaphat a szegényített urániumot (DU) tartalmazó lőszerek szürke 

zónás használatába, ami a végső lépés a teljes termonukleáris háború előtt. 

A jó oldalról nézve, nagyon valószínű, hogy Putyin elnök katonai stratégái ezt a 

lehetőséget is előre látták, és már vannak készenléti terveik egy ilyen eshetőségre. Az is 

nagyon valószínű, hogy a NATO el fogja cseszni, mivel rendkívül kicsi annak a 

valószínűsége, hogy a pilótáik valóban tömegesen akarnak meghalni Oroszország vagy 

Ukrajna felett, tudván jól az egész háború mögött álló politikai és gazdasági motivációkat 

a kezdetektől fogva. A légierő személyzete egyébként a legmagasabb IQ-val rendelkezik 

a fegyveres erők között. 

Összefoglalva, Scott Ritternek valószínűleg igaza van, függetlenül a NATO és/vagy az 

amerikaiak esetleges beavatkozásától. 

Lehetséges, hogy Putyin elnök rájött, hogy most van itt az ideje az amerikai gazdaság 
összeomlásának? 

Lehetséges ez? Lehetséges. Az USA már az orosz fegyveres ukrajnai beavatkozás előtt is 

szankcionálta az emberiség 1/3-átrd . Azzal, hogy Oroszországot kizárja a 

világgazdaságból, az USA még jobban elszigeteli magát is. A világgazdaság 

dollármentessé válása nagyon gyorsan növekszik. De nem ez az egyetlen probléma az 

amerikai gazdasággal. Az USA ostobán költi magát, és adósságai mélyebbek, mint a 

Mariana-árok. 

Az amerikai kiadások csillagászatiak 

2021.09.18 Ahogy az amerikai védelmi költségvetés közeledik a 

800 milliárd dollárhoz, a kritikusok szerint több pénzzel nem 

lehet megvenni azt, amire a hadseregnek valóban szüksége van 

Christopher Woody https://www.businessinsider.com/increasing-

defense-budget- doesnt-buy-what-pentagon-needs-critics-say-

2021-9 

https://www.strategic-culture.org/news/2022/04/09/ukrainian-conflict-us-nato-proxy-war-but-one-which-russia-is-poised-to-win-decisively-scott-ritter
https://www.strategic-culture.org/news/2022/04/09/ukrainian-conflict-us-nato-proxy-war-but-one-which-russia-is-poised-to-win-decisively-scott-ritter
https://www.strategic-culture.org/news/2022/04/09/ukrainian-conflict-us-nato-proxy-war-but-one-which-russia-is-poised-to-win-decisively-scott-ritter
https://www.strategic-culture.org/news/2022/04/09/ukrainian-conflict-us-nato-proxy-war-but-one-which-russia-is-poised-to-win-decisively-scott-ritter
https://www.usdebtclock.org/
https://www.businessinsider.com/increasing-defense-budget-doesnt-buy-what-pentagon-needs-critics-say-2021-9
https://www.businessinsider.com/increasing-defense-budget-doesnt-buy-what-pentagon-needs-critics-say-2021-9
https://www.businessinsider.com/increasing-defense-budget-doesnt-buy-what-pentagon-needs-critics-say-2021-9
https://www.businessinsider.com/increasing-defense-budget-doesnt-buy-what-pentagon-needs-critics-say-2021-9
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Ezek az adósságok semmiképpen sem tartalmazzák azt a kártérítést, amellyel az ország 

mindazon nemzeteknek tartozik, amelyeket a második világháború óta közvetlenül vagy 

közvetítők segítségével megtámadott és szétzúzott, mint például az iraki-iráni 

háborúban, amely mindkét oldalon egymillió ember halálát okozta, és mindkét nemzet 

infrastruktúráját teljesen tönkretette. 
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Azzal, hogy Biden elnök vezeti a támadást, hogy egyre több pénzt és fegyvert küldjön az 

ukrán "szabadságharcosoknak" (vagyis azoknak, akik fenn akarják tartani az USA által 

felállított rendszert), miközben arra bátorítja a NATO-t és az összes EU-tagot, hogy 

kövessék, úgy tűnik, hajlandó arra, hogy az ukránok mindhalálig harcoljanak. 

Proxyháború Ukrajnában - az USA "az utolsó ukránig" harcol Oroszország ellen: 

veterán amerikai diplomata Aaron Maté, március 24, 2022 

https://thegrayzone.com/2022/03/24/us-fighting-russia-to-the- 

last-ukrainian-veteran-us-diplomat/ 

Bizalmatlansági szavazással néz szembe az Egyesült Királyságban Boris Johnson brit 
miniszterelnök, aki nagyon készséges partner a 

az USA proxy háborújának emberiség elleni bűntettei Ukrajnában. 

Az ukrajnai háborút és gyilkosságokat a saját otthoni problémáiról való 

figyelemelterelésként fokozza, a régi "gyülekezzünk a zászló köré" felhívást használva. 

De mit érdekli őt? 

Súlyosbítva a sérelmet, a "szerencsés" ukrán menekülteket, akik eljutnak az Egyesült 
Királyságba, a következőkkel kezelik. 

rabszolgamunkakörülmények. 

https://www.rt.com/news/554180-ukrainians-modern-slavery-uk-farms/ 

Ahogy az áldozatok száma növekszik, és a gondosan kidolgozott amerikai dezinformáció 

egyre fokozódik, úgy tűnik, hogy Biden elnök hadvezetése arra próbálja rávenni a NATO-

t, hogy próbáljon meg repüléstilalmi zónát bevezetni, és esetleg szárazföldi csapatokat 

küldeni Ukrajnába. 

Ez az orosz kísérlet, hogy Ukrajnát megtisztítsák a tömegpusztító fegyverektől és a 

neonáci szélsőségesektől, egy nagy háborúba torkollna, amit az amerikai és az uniós 

"védelmi" iparosok imádnának, annak ellenére, hogy ez tönkretenné Ukrajna teljes 

infrastruktúráját és milliókat ölne meg. Az ilyen megfontolások azonban egy pillanatra 

sem lassították le az amerikai és európai háborús gépezetet. Amerikai szempontból ez 

egy win- win helyzet: Ők fegyvereket adnak el, miközben elsősorban európaiak és 

oroszok halnak meg a harmadik világháború hátborzongató ismétlésében, ismét messze, 

messze az amerikai partoktól. 

Németország gazdasága sem feltétlenül áll olyan jól. 

Az OECD előrejelzése szerint a német gazdaság növekedési üteme 2022-ben 4,1%, 2023-

ban pedig 2,4% lesz, amit valószínűleg a kulcsfontosságú termelési alapanyagok hiánya 

fog alulmúlni, ami az eredetileg számítottnál sokkal rosszabb és drágább lehet. Nem 

lehet egyszerűen kivágni a világpiacról az egyik legnagyobb globális nyersanyagtermelőt 

mindenféle, a pillangószárnyaknál sokkal nagyobb hullámzás nélkül. 

Miért hangzik ez az egész ukrán háború a kezdetektől napjainkig úgy, mintha egy olyan 

https://thegrayzone.com/2022/03/24/us-fighting-russia-to-the-last-ukrainian-veteran-us-diplomat/
https://thegrayzone.com/2022/03/24/us-fighting-russia-to-the-last-ukrainian-veteran-us-diplomat/
https://thegrayzone.com/2022/03/24/us-fighting-russia-to-the-last-ukrainian-veteran-us-diplomat/
https://www.rt.com/news/554305-uk-ukrainian-troops-johnson/
https://www.rt.com/news/554180-ukrainians-modern-slavery-uk-farms/
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West Point kadét disszertációja lenne, aki jól ért a számítógépes játékokhoz, csak 

felületes történelmi ismeretekkel rendelkezik, semmit sem tud az emberi természetről, 

és nem törődik a termonukleáris háború lehetőségével? Lehetséges, mert a Rand 

Corporation nyilvánvalóan kifőzte és/vagy egyszerűen plagizálta egy West Point-i 

kadéttól... 
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Mindenesetre van bizonyíték arra, hogy Biden elnök úr valódi urai megpróbálják az 

európaiakat egy nagy világháború nagyon halálos mocsarába csalni, anélkül, hogy 

egyetlen amerikai életet is veszítenének. 

Bár ez egyesek számára felszínesen abszurdnak tűnhet, ez csak egy módosított változata 

annak, ahogyan az USA megteremtette a második világháborúhoz vezető feltételeket. 

Hogyan? A Dulles fivérek, John Foster és Allen voltak azok, akik körbejárták az Egyesült 

Államokat és Európát, hogy pénzt szerezzenek Németország és Japán ipari 

nagyhatalommá való átalakítására, hogy azt gondolhassák, lényegében átvehetik a 

világuralmat. A Dulles-testvérek terve kezdettől fogva az volt, hogy aztán megszakítsák a 

német-orosz szövetséget, és az oroszokat kényszerítsék arra, hogy viseljék a náci 

Németország megállításának súlyos terhét. Ez megkönnyítette az USA számára, hogy 

nyugatról támadjon, és megnyerje a háborút, amit ők hoztak létre. Európa, Észak-Afrika 

és Japán füstölgő romokban hevert, miközben az amerikai iparosok vad bulikat 

rendeztek, és élvezték a totális győzelem számos gyümölcsét. Ja igen, elfelejtettem 

megemlíteni, hogy 60 millió embert öltek meg, akiket feláldoztak az amerikai kapitalisták 

és politikusok végtelen kapzsiságának oltárán. A harmadik világháború halálos áldozatai 

azonban valószínűleg milliárdos nagyságrendűek lesznek, de a nyereség trilliárdos 

nagyságrendű lesz - ha valaki túléli. 

Azok, akik azt gondolhatják, hogy ez túl cinikus és gonosz ahhoz, hogy bárki is igazán 

fontolóra vegye, egyszerűen nem ismerik személyesen azokat a szadistákat és 

zsarnokokat, akikkel az amerikai célországoknak és embereknek a nemzet megalakulása 

óta meg kellett küzdeniük. Igaz, sok jó van az USA-ban, és szándékosan ápolták és 

ápolják őket, hogy (többnyire) tudtukon kívül elfedjék azt, ami nem jó. 

Azok az amerikaiak, akiknek van némi fogalmuk az USA valódi szerepéről a világban, 

számos közhelyet tudnak mondani, hogy segítsenek nekik megbirkózni az erkölcsösség 

némi megértése és az amerikai külpolitika erkölcsösségének szánalmas hiánya közötti 

kognitív disszonanciával, mint például: "Nem lehet rántottát készíteni anélkül, hogy ne 

törnénk össze a tojásokat", és "Ez mindig is így volt, ez az emberi természet". 

A második és harmadik racionalizálás azonban helytelen. A történelemben a terjeszkedő 

birodalmak általában sok vérontással jártak, ez igaz, de utána a birodalmak általában 

legalább néhány száz évig viszonylagos békét élveztek. Ez a minta azonban megtört az 

euro-amerikai gyarmatosítás elmúlt 500 éve alatt, amely szüntelenül háborúkra és 

végtelen terjeszkedésre törekszik. 

A jelenlegi ukrajnai "erőszakos fegyveres konfliktust" (háborút) a teljes spektrumú 

dominancia elméletben kifejezett szüntelen amerikai gyarmatosító törekvés indította el, 

és az ezt követő események, amelyeket a fenti idővonalban lehet a legjobban leírni, és 

amelyek 2014-ben tetőztek a - nemzetközi jog szerint illegális - amerikai támogatású 

puccsal, amely megdöntötte Janukovics elnök uralmát, és Putyin elnök képtelen volt 

elviselni, hogy az összes nyugati szomszédja az USA gyarmati előőrse (különösen, ha 

https://www.sup.org/books/extra/?id=27429&i=Introduction.html
https://www.sup.org/books/extra/?id=27429&i=Introduction.html
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figyelembe vesszük, hogy erősen felfegyverzik őket, nácizmussal radikalizálódnak, és 

rendelkeznek biológiai fegyverként használható eszközökkel). 
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A nyugati vállalati tulajdonú hírmédia azonban egy teljesen más képet fest, a legjobb 

amerikai filmkészítési trükkök és technológiák minden zsenialitását felhasználva, 

miközben az amerikai elektronikus cenzúra biztosítja, hogy az igazság egyetlen apró 

darabkája sem zavarhatja meg az USA örökös, totális világuralom (más néven örökké 

tartó hegemónia) felé tartó menetelését. 

Szóval, ki kit ejtett csapdába? "Csak az idő fogja megmondani", ahogy a régi mondás tartja. 

Az USA egyre növekvő katonai kiadásai 

Annak ellenére, hogy a közelmúltban több száz iraki és 

afganisztáni bázist bezártak, az Egyesült Államok még mindig közel 

800 katonai bázist tart fenn több mint 70 külföldi országban és 

területen - az óriási "Kis-Amerikától" a kis radarberendezésekig. 

Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország ezzel szemben 

együttesen mintegy 30 külföldi támaszponttal rendelkezik. 

https://www.politico.com/magazine/story/2015/06/us-military- 

bases-around-the-world-119321/ 

És: 

Jelenleg az Egyesült Államok naponta több mint 900 millió 

dollárt költ kamatfizetésre. 

Mivel egyre több szövetségi forrást fordítanak a kamatfizetésre, 

kevesebb jut a gazdasági növekedés szempontjából fontos 

területekre... Csökkentett magánberuházások. A szövetségi 

hitelfelvétel versenyez a pénzeszközökért az ország tőkepiacain, 

ezáltal megemeli a kamatlábakat és kiszorítja az új beruházásokat 

az üzleti berendezésekbe és struktúrákba. A vállalkozóknak 

magasabb tőkeköltséggel kell szembenézniük, ami potenciálisan 

megfojtja az innovációt és lassítja az életünket javító új áttörések 

fejlődését. Egy bizonyos ponton a befektetők kételkedni kezdenek 

a kormány adósságtörlesztési képességében, és még magasabb 

kamatokat követelhetnek. 

- tovább növeli a hitelfelvétel költségeit a vállalkozások és a 

háztartások számára... Kevesebb gazdasági lehetőség az 

amerikaiak számára. A növekvő adósságállomány közvetlen 

hatással van a minden amerikai számára elérhető gazdasági 

lehetőségekre is. Ha a magas adósságállomány kiszorítja a 

tőkejavakba történő magánberuházásokat, a munkavállalók 

kevesebbet tudnának felhasználni a munkájukban, ami 

alacsonyabb termelékenységet és ezáltal alacsonyabb béreket 

eredményezne. 

https://www.pgpf.org/the-fiscal-and-economic-challenge/fiscal- 

https://www.politico.com/magazine/story/2015/06/us-military-bases-around-the-world-119321/
https://www.politico.com/magazine/story/2015/06/us-military-bases-around-the-world-119321/
https://www.politico.com/magazine/story/2015/06/us-military-bases-around-the-world-119321/
https://www.pgpf.org/the-fiscal-and-economic-challenge/fiscal-and-economic-impact
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és-gazdasági-hatás 

Még ha a harmadik világháború nem is következik be, Biden elnök hibája, hogy ezt a 

háborút erőltette, felgyorsítja a dollármentesítést. A dollár státusza a nemzetközi 

kereskedelemben 50% alá csökkent. 

https://www.pgpf.org/the-fiscal-and-economic-challenge/fiscal-and-economic-impact
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néhány hónappal ezelőtt, nagyrészt az Irán ellen bevezetett szankciók miatt. Most 

Oroszország kitiltása a SWIFT-ből nagy valószínűséggel földcsuszamlássá gyorsítja ezt a 

visszaesést. 

Meglepő, hogy a G7 és az EU nem tud rájönni, hogy a világgazdaság dollármentessé 

tétele meglehetősen negatív hatással lesz a dollár értékére, amely egyébként is egy 

képzeletbeli entitás, mióta felhagytak az aranyszabvánnyal. Emellett pontosan ez a fajta 

elszigetelődési politika vezetett közvetlenül az 1929-es nagy gazdasági világválsághoz. Ez 

talán nem is olyan meglepő. A nárcisztikus személyiségek gyakorlatilag mindig 

téveszmésen hisznek saját legyőzhetetlenségükben. 

Az a gondolat, hogy az USA elérheti és fenntarthatja az "örökké tartó hegemóniát", 

téveszme volt és marad. Számtalan leendő világhódító próbálkozott és halt meg 

birodalmaival együtt. 
 

5. függelék A láthatatlan kormány, más néven a mély állam 

Egy vázlat 

Hallott az olvasó valaha az Atlanti Tanácsról? Mit szólsz hozzá? 

• American Enterprise Institute 

• Amerikai Külpolitikai Tanács 

• Aspen Intézet 

• Brookings Institution 

• Carnegie Alapítvány 

• Cato Intézet 

• Központ az Új Amerikai Biztonságért 

• Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja 

• Transzatlanti Kapcsolatok Központja/Johns Hopkins Paul H. Nitze School 

of Advanced International Studies 

• Külkapcsolatok Tanácsa 

• Külpolitikai Kutatóintézet 

• German Marshall Fund of the United States 

• Heritage Foundation 

• Hudson Intézet 

• Új Amerika Alapítvány 

• Nixon Központ 

• Rand Corporation 

• Egyesült Államok Béke Intézete 

• Wilson Központ Nemzetközi Tudományos Központ 

És aztán ott van: 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/fulfillment-any-age/201602/narcissism-and-the-myth-invincibility
https://www.psychologytoday.com/us/blog/fulfillment-any-age/201602/narcissism-and-the-myth-invincibility
https://www.psychologytoday.com/us/blog/fulfillment-any-age/201111/beware-the-narcissistic-bubble
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• Freedom House Projekt az Új Amerikai Századért 
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• Amerikai NATO-bizottság 

• Az átmeneti demokráciákkal foglalkozó projekt 

• Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért és annak Nemzetközi Fóruma a 

Demokratikus Tanulmányokért 

• Világmozgalom a Demokráciáért és a Demokrácia Kutatóintézetek 

Hálózata 

• Nemzetközi Republikánus Intézet 

• Nemzeti Demokratikus Intézet a Nemzetközi Ügyekért 

És így tovább. Ezek a mély állam terroristáinak lovagjai és püspökei. 

A bástyák közé tartoznának az Atlanti Tanácsot finanszírozó különféle szervezetek, többek 
között: 

• a Ford Alapítvány, 

• a Nyílt Társadalom Intézet, 

• az Egyesült Államok Német Marshall Alapja és a 

• Cuba Policy Foundation. 

Valamint: 

• Az Egyesült Államok légierő, hadsereg, haditengerészet és energiaügyi 

minisztériumai, valamint az Egyesült Államok NATO-missziója és az Egyesült Államok 

Európai Unió melletti missziója. 
 

És természetesen az Egyesült Államok 100 legnagyobb vállalatának többsége, beleértve a 

főbb fegyvergyártó cégeket is: 

• Boeing, 

• EADS Észak-Amerika, 

• General Dynamics, 

• Lockheed Martin, 

• Northrop Grumman és 

• Raytheon 

• Plusz több száz másik, akik olyan dolgokat szállítanak, mint az IT-támogatás, ellátmány 
stb. 

6. függelék A CIA következő lépéseire vonatkozó megalapozott találgatások 

Az emberiség előtt vészjóslóan egy szakadék tátong, és a legtöbb ember nem tud róla, 
mert a 

AMERIKAI cenzúra 

Az amerikai katonai-ipari-médiakomplexum következő lépéseit illetően nem olyan nehéz 

megalapozott találgatásokat tenni. A mindenütt versenyző harcosok nyelvén szólva, az 

USA hangosan és világosan "táviratozza" következő lépéseit. Miért ilyen nyíltan? 
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Szükségük van a közvélemény támogatására az ártatlanok elleni korlátlan agressziójuk 

folytatásához, ezért a tettek előtt "meg kell forgatniuk" a tetteiket, hogy biztosítsák a 

közvélemény elfogadását. Ez mind része a "kontrolláló 
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narratív" stratégia, amelyet Noam Chomsky - A tömegmédia gépezet 5 szűrője című színes 

videóban foglaltak össze a "gyártott beleegyezésről". 

https://www.youtube.com/watch?v=34LGPIXvU5M 

Az író megalapozott sejtései között szerepelnek bizonyos alapvető feltételezések az 

amerikai külpolitikáról. Például megfigyelésem szerint az USA szándékosan igyekszik 

elősegíteni a megosztottságot, a konfliktust és a káoszt minden tengerentúli országban, 

mivel az USA földrajzilag nagyon elszigetelt a többi szuperhatalomtól, és ezért 

elméletileg biztonságban van a problémáiktól. 

Ez a "káoszelmélet" kiterjesztése, amely az USA területének és gazdaságának jól 

megerősített voltát feltételezi. A gazdaságot két dolog erősíti meg: 1) a szupergazdagok 

valószínűleg 50-100 billió dollárt tartanak (adózatlan) off-shore számlákon, és bármikor 

ki tudják menteni a tőzsdét, ha az elég nagy bajba kerül, és 2) az egész második 

világháború utáni nemzetközi gazdasági rendszer az amerikai dolláron, a 

nélkülözhetetlen valután alapul, és ezért az USA kormánya varázslatos módon bármikor 

annyi pénzt tud előállítani, amennyit csak akar, hogy biztosítsa fizetőképességét és 

felsőbbrendűségét. Az USA szinte bárkit megvásárolhat, megzsarolhat vagy terrorizálhat. 

Majdnem. Majdnem, de Putyin vagy Xi elnököt nem. Ők nem fogják eladni a nemzeti 

szuverenitásukat amerikai dollárért vagy bármiért. Ez teszi őket igazi szuperhatalmakká, 

és ezért gyűlöli őket annyira az amerikai kapitalista vállalati és politikai vezetés. Nem 

lesznek rabszolgák. Itt is van. A csupasz igazság. 

Szerencsére az euro-amerikai uralom nárcizmusán kívül eső világ többi része számára a 

fenti #2. pont gyengül minden egyes szankcióval, amelyet az USA alkalmaz más 

nemzetekkel szemben (és hogy a világkereskedelem több mint 50%-a már nem amerikai 

dollárban zajlik), és ez komolyan gyengíti a dollárt mint globális valutát. Az amerikai 

dollár a felsőbbrendűsége nélkül, amely megtartja, egyik napról a másikra a 

monopolpénz értékére eshet vissza. 

Mindenesetre nem nehéz megjósolni az amerikai hírszerző apparátus következő lépését. 

Valamikor a 2022. novemberi választások előtt az USA megtámadja és legalábbis 

megpróbálja elsüllyeszteni legalább egy, de valószínűleg több kínai haditengerészeti 

hajót a Dél-kínai-tengeren. 

Miért? 

Az USA-nak sikerült Putyin elnököt szélsőséges agresszióval Ukrajna lerohanására 

provokálni, és így remélik, hogy Kínát is szélsőséges agresszióval Tajvan lerohanására 

tudják provokálni. 

Miért? 

Ez nyilvánvaló. Egy ilyen akció teljes körű háborút hívna ki Kína ellen, még akkor is, ha az 

csak egy tengeri csatában próbálna visszavágni, egy olyan háborúban, amelyet az USA 

https://www.youtube.com/watch?v=34LGPIXvU5M
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úgy véli, hogy meg tudna nyerni, tekintettel az USA tengeri és nukleáris fölényére 

Kínával szemben. Lásd még: 
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Hogyan képzi ki a hadsereg a jövő vezetőit a Kína és Oroszország 

elleni harcra, Haley Britzky - április 5, 2022 

https://www.msn.com/en-us/news/world/how-the-army-is- 

training-its-future-leaders-to-fight-china-and-russia/ar-AAWVv8k 

Az amerikai külpolitikai döntéshozók, főként az amerikai agytrösztökben, a Pentagonban 

és a CIA-ban úgy vélik, hogy a kínai nép ezután meg akarja majd buktatni a kínai 

kormányt, a CIA jelentései alapján, amelyek a kínaiak kormány iránti elégedetlenségéről 

szólnak. Ami itt majdnem vicces, az az, hogy 1) a CIA jelentései csak visszhangjai annak, 

amit az amerikai adminisztrátorok hallani akarnak, és semmi közük a világ valóságához, 

és 2) a kínai népnek ugyanúgy elege van az amerikai agresszióból, mint minden 

lelkiismeretes embernek a világon, akinek van fogalma arról, hogy mi folyik a világban, 

és már a második világháború óta. (Kérem, emlékezzenek, alig néhány nappal Japán 

második világháborús kapitulációja után az USA megfordult, és elkezdte bombázni 

korábbi szövetségeseit Kínában. Ez klasszikus amerikai kétszínű árulás, ami annyira 

jellemző az amerikai külpolitikára, és amit a kínaiak sem felejtettek el). 

Eközben az USA megpróbálja elkerülni az Oroszország elleni totális háborút az orosz 

nukleáris fölény miatt, de nem így van ez Kínával. 

Sok jel mutat arra, hogy az USA pontosan ezt tervezi. 

A CIA vezetője megnevezte a legnagyobb fenyegetést - A 

hírszerzés vezetője Pekinget nevezte meg a "legnagyobb 

kihívásnak", miközben megjegyezte az Oroszország által jelentett 

"nukleáris fenyegetést", 15 Apr, 2022 

William Burns, a CIA igazgatója felvázolta az Egyesült Államokra 

leselkedő legfőbb fenyegetéseket, kiemelve Kína felemelkedését a 

világszínpadon és Oroszország Ukrajnában zajló katonai 

offenzíváját, mint a legnagyobb kihívásokat, miközben 

kijelentette, hogy az amerikai hírszerzés "új korszakba" lépett. 

Burns csütörtökön, az ügynökség vezetőjeként tartott első 

nyilvános beszédében a Georgia Institute of Technology-ban azzal 

érvelt, hogy "az egyre ellenségesebb Kína és a harcias és 

revizionista Oroszország" arra kényszerítette Langley-t, hogy 

"újragondolja magát, hogy sikeresen versenyezhessen ebben az új 

korban". 

"Hszi Csin-ping Kínája a legnagyobb kihívás számunkra, sok 

tekintetben a CIA eddigi legmélyebb próbatétele" - folytatta 

Burns. "Hírszerző szolgálatként még soha nem kellett olyan 

ellenféllel szembenéznünk, amely nagyobb hatósugárral 

rendelkezett volna"." 

https://www.msn.com/en-us/news/world/how-the-army-is-training-its-future-leaders-to-fight-china-and-russia/ar-AAWVv8k
https://www.msn.com/en-us/news/world/how-the-army-is-training-its-future-leaders-to-fight-china-and-russia/ar-AAWVv8k
https://www.msn.com/en-us/news/world/how-the-army-is-training-its-future-leaders-to-fight-china-and-russia/ar-AAWVv8k
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Szó szerint minden területen - a gazdasági erőtől a katonai 

hatalomig, az űrtől a kibertérig - igyekszik megelőzni bennünket. 

Kínát "csendes partnernek" nevezte Oroszország "agressziójában" Oroszország 
ellen. 

Ukrajna, a hírszerzés vezetője arra is figyelmeztetett, hogy a folyamatban lévő 
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katonai művelet "közvetlen fenyegetést" jelentett, azt sugallva, 

hogy Vlagyimir Putyin elnök "kétségbeesése" nukleáris cserét 

válthat ki. 

"Egyikünk sem veheti félvállról azt a fenyegetést, amelyet a 

taktikai nukleáris fegyverek vagy kis hatóerejű nukleáris 

fegyverek esetleges alkalmazása jelent" - mondta. 

Burns azonban azt is megjegyezte, hogy Moszkva "retorikai 

pózolása" ellenére - amely nem sokkal az Ukrajna elleni február 

végi támadás után magasabb készültségi fokozatba helyezte 

nukleáris erőit - az amerikai hírszerző ügynökségek "nem láttak 

sok gyakorlati bizonyítékot olyan telepítésekre vagy katonai 

elrendezésekre, amelyek megerősítenék ezt az aggodalmat". 

Hivatalba lépése óta Joe Biden amerikai elnök többször is 

Washington legfőbb ellenfeleként mutatta be Kínát, folytatva a 

Trump-kormányzatból átvett ellenséges politikák sorát. Amerikai 

hadihajókat rendszeresen telepítettek a Dél-kínai-tenger vitatott 

vizein, és a pekingi tisztviselők hangos tiltakozása ellenére szinte 

havonta áthaladtak a Tajvani-szoroson. 

https://www.rt.com/news/553905-cia-china-russia-challenge/ 

A szerző által hozzáadott félkövér szöveg 

Tényleg kár, hogy William Burns, a CIA igazgatója így látja. Kína és Oroszország az USA 

legjobb barátja lehetne, ha az USA nem szenvedne a vállalati vezérigazgatók és korrupt 

washingtoni politikusaik "államfogságától". 

Hasonlóképpen szánalmas, hogy a mai amerikai vezetők ennyire paranoiásak és 

rettegnek attól, hogy szépen játsszanak és dolgozzanak együtt másokkal. Ez a korlátlan 

kapitalizmusra vonatkozó amerikai elképzelések természetes problémája, amelyek nem 

tűrik a barátokat és az együttműködést, hanem minden területen csak konfliktust és 

agressziót látnak és teremtenek. Így az USA minden lépésben vesztes-vesztes 

forgatókönyveket hoz létre, és a világgazdaság és különösen a szegények szenvedik el az 

elkárhozottak gyötrelmeit. 

Ez Kína egyik legnagyobb tulajdonsága. Kína valóban hisz az együttműködésben, és az 

együttműködésen alapuló, győztes-győztes megoldásokon dolgozik. És így 

természetesen minden alkalommal könyörtelenül hamis narratívákkal mocskolják őket. 

Az USA vezetése nem tűri az együttműködést, mert végső soron a vállalatok irányítják 

őket, akiket csak a negyedéves nyereségjelentések motiválnak, semmi más. A harmadik 

világháború és az emberiség termonukleáris és biológiai pusztulásának lehetősége 

lényegtelen számukra. Ezek a vállalatok annyira hasonlítanak a hüllőkre és a gépekre, és 

úgy látják. 

https://www.rt.com/news/553905-cia-china-russia-challenge/
https://twitter.com/lawindsor/status/1514986946908639236
https://twitter.com/lawindsor/status/1514986946908639236
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csak azt, ami az orruk előtt van. Nem tudják elképzelni, hogy egy szikla szakadék 

tornyosul előttük, mielőtt elérnék azt. 

Mint ilyen, az USA kül- és belpolitikáját kizárólag az "érdekek" vezérlik. "A politikában 

nincsenek barátok, csak érdekek." Milyen szomorú és szánalmas életfilozófia ez. Milyen 

hideg és üres lét. 

Nehéz megjósolni, hogy Kína hogyan reagálna egy vagy több hadihajójának 

elsüllyedésére. A helyükben a tömegmédiát használnám védekező fegyverként, hogy 

elítéljem az amerikai agressziót, és könyörtelenül kiabálnék felháborodásomban és jogos 

felháborodásomban, miközben jogászok századát aktiválnám, hogy az amerikai és 

nemzetközi bíróságokat és más büntetőjogi szerveket addig kössék le, amíg Biden elnök 

idő előtt nyugdíjba nem vonul. 

Kamala Harris alelnök időközben meglehetősen szörnyű hírnevet szerzett az amerikaiak 

körében, mivel sok vagy a legtöbb kisebbség "incarceral queen"-ként tekint rá, a legtöbb 

fehér felsőbbrendűség híve pedig egzisztenciális fenyegetést lát benne a közösségeikre 

nézve. Mindezek mellett a lelkiállapotával kapcsolatban is felmerült néhány kérdés. 

Mindazonáltal a Kínát szidalmazó számos korábbi nyilatkozata miatt valószínűnek tűnik, 

hogy folytatni fogja az agresszív háborút Kína ellen, és ekkor az ENSZ történetében 

először talán felébred egy kicsit, és megpróbál véget vetni az egész ügynek. Miután 

Harris elnök kénytelen lesz visszavonulni, Nancy Pelosi, a képviselőház elnöke a második 

számú jelölt az elnöki posztra, de a republikánusok ezt valószínűleg nem engednék meg: 

Nos, akárhogy is van, a penny végre leesett, és most már világos, 

hogy Biden-Pelosi-Schumer szándékában áll megváltoztatni a 

szabályokat, és a törvényhozás és más eszközök segítségével 

állandó kormányzó többséget létrehozni.

 https://www.globalresearch.ca/theyre-coming-take- 

you-away-biden-administration-steps-up-war-american- 

people/5768929 

És vannak más "érdekellentétek" (családi korrupció) is, amelyek ellene szólnak, hogy 

elvállalja az elnökséget, azon túlmenően, hogy Pelosi lelkesen támogatott minden 

háborút, amióta 1987-ben belépett a Kongresszusba, és nem valószínű, hogy 

megpróbálná megállítani a harmadik világháború és a termonukleáris armageddon felé 

vezető csúszást. 

A NATO az első "Nők a békéért" címmel tünteti ki Nancy Pelosit 

Rick Rozoff díja 

Global Research, 2021. október 12. / Anti-bellum 2021. október 

11. Éves fizetése 172.000 dollár (223.000 dollár, amikor ő a 

hangszóró 

https://www.globalresearch.ca/theyre-coming-take-you-away-biden-administration-steps-up-war-american-people/5768929
https://www.globalresearch.ca/theyre-coming-take-you-away-biden-administration-steps-up-war-american-people/5768929
https://www.globalresearch.ca/theyre-coming-take-you-away-biden-administration-steps-up-war-american-people/5768929
https://www.globalresearch.ca/theyre-coming-take-you-away-biden-administration-steps-up-war-american-people/5768929
https://www.globalresearch.ca/theyre-coming-take-you-away-biden-administration-steps-up-war-american-people/5768929
https://nypost.com/2022/01/14/nancy-pelosis-son-linked-to-firms-probed-by-feds/
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képviselőház), Pelosi becslések szerint 120-315 millió dollárt ér. 

Tökéletes személy a korrupció elleni prédikációra. 
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Ami a NATO-tól kapott "béke"-díjat illeti - ami egyenértékű 

azzal, mintha Jeffrey Epsteintől kapna gyermekvédelmi díjat - 

Pelosi minden háborút lelkesen támogatott, mióta 1987-ben 

belépett a Kongresszusba... 

https://www.globalresearch.ca/nato-honors-nancy-pelosi-first- 

ever-women-peace-award/5758364 

Mindezek mellett a Hillary Clinton volt külügyminiszterrel való nagyon szoros kapcsolata 

is sokat nyom a latban, mivel vannak, akik úgy vélik, hogy Clinton asszony volt az, aki 

elsősorban felelős azért, hogy Biden elnököt manipulálta a harmadik világháború 

kirobbantásáért. 

Az elnöki posztra pályázó 3. számú jelölt a szenátus ideiglenes elnöke, Patrick Leahy. 

– egy ismert Kína- és Oroszország-fóbiás, aki valószínűleg ismét inkább felgyorsítana egy 

háborút, mintsem hogy megállítaná azt. 

A következő az elnöki posztra pályázó Anthony Blinken külügyminiszter, de valószínűleg 

nem kapná meg ezt a pozíciót a bírósági korlátozás miatt, mivel hosszú ideje "látszólag" 

összeférhetetlenséget okoz. 

https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd- 

austin-michele-flournoy-kinéz-az-a-kovid-válaszra-felvételre-felvételre 

https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got-rich 

https://www.cnbc.com/2020/12/10/biden-secretary-of-state-pick-blinken-linked-to- 

alap-nemzetbiztonsági portfólióval.html 

És a hazugságok és csalások hosszú története. 

Blinken államtitkár: Blinken: "Nem azért vagyok ma itt, hogy 

háborút kezdjek, hanem hogy megakadályozzam." 2022. febr. 17. 

https://www.youtube.com/watch?v=SkcsJYK6Kkk 

Ez két nappal azelőtt volt, hogy az USA által irányított ukrán erők 100-szorosára növelték 

Donbassz bombázását, nagyon okos, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bölcs és sikeres 

erőfeszítéseik során, hogy Oroszországot Ukrajna lerohanására provokálják. 

Az amerikai káosz idejére az USA II. polgárháborúja erőteljesen főni fog, Kína még 

mindig sikoltozik és jajgat jogos felháborodásában, és az USA és a világ nagy része vele 

együtt sír és sikít. 

Kína jelképe a panda, és a Kung Fu Pandát még mindig mindenki szereti, még ha 

Langleyben és Washingtonban nem is szeretik. Mindezek mellett Xi elnök szinte mindig 

mosolyog a fotókon és videókon, és ez a civilizált világ szívéhez szól, vagy ami még 

megmaradt belőle. 

https://www.globalresearch.ca/nato-honors-nancy-pelosi-first-ever-women-peace-award/5758364
https://www.globalresearch.ca/nato-honors-nancy-pelosi-first-ever-women-peace-award/5758364
https://www.globalresearch.ca/nato-honors-nancy-pelosi-first-ever-women-peace-award/5758364
https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-looks-to-cash-in-on-covid-response
https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-looks-to-cash-in-on-covid-response
https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-looks-to-cash-in-on-covid-response
https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got-rich
https://www.cnbc.com/2020/12/10/biden-secretary-of-state-pick-blinken-linked-to-fund-with-national-security-portfolio.html
https://www.cnbc.com/2020/12/10/biden-secretary-of-state-pick-blinken-linked-to-fund-with-national-security-portfolio.html
https://www.cnbc.com/2020/12/10/biden-secretary-of-state-pick-blinken-linked-to-fund-with-national-security-portfolio.html
https://www.youtube.com/watch?v=SkcsJYK6Kkk
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Eközben Burns CIA-igazgató hosszú, nagyon zártkörű virtuális találkozókat fog tartani 

Putyin elnökkel, és megpróbál majd a "fehérségére" apellálni, hogy megakadályozza, 

hogy csatlakozzon egy termonukleáris háborúhoz, és látványosan elbukik. Miért? 

Annak ellenére, hogy fehér... 

1) Putyin elnök jelenleg - valószínűleg a legdühösebb, hogy az Azov nyíltan kínozza 

és gyilkolja az orosz katonákat, és ezt világszerte közvetíti. Putyin elnök 

becsületkódexe miatt jelenleg valószínűleg mindennél jobban ez az, ami arra 

készteti, hogy nyílt megvetéssel leforrázza Burnst. 

2) Putyin elnök sok személyes gyalázkodást, a nevének rágalmazását, mint "háborús 

bűnös", "szörnyeteg" és így tovább, és nem vágott vissza. Ehelyett a 

felháborodás és a düh felgyülemlett belül, és amikor ez ki fog törni, az olyasmi 

lesz, amit az Egyesült Államok még soha nem látott, vagy még csak el sem tudott 

képzelni. Az amerikaiak évtizedek óta nézik az amerikaiak által vezetett 

háborúkat a tévében, mint a rómaiak a gladiátorjátékokat, és élvezték, miközben 

milliók haltak meg borzalomban, kínok között és mocsokban. Putyin elnök tudja 

ezt, ahogy én is tudom, mivel újságíróként több amerikai (és proxy) háborúban is 

dolgoztam, és sok-sok amerikai háborús túlélővel készítettem interjút. 

3) Putyin elnök nyilvánvalóan erős empatikus képességgel és önkontrollal 

rendelkezik, amit jól példáz az a tény, hogy 20 éven át békésen hagyta, hogy a 

NATO a határaiig kússzon, nyolc hosszú éven át nem törődött az ukrán 

ultranacionalista és neonáci fanatikusok által megkínzott és megölt oroszbarát 

ukrán állampolgárok helyzetével, és nem tett semmit azon kívül, hogy 

kifogásokat emelt az ENSZ-ben és nyilatkozatokat adott ki a sajtón keresztül. Ami 

azonban végül kiváltotta Ukrajna lerohanását, az a szomszédos Donbasszban az 

ártatlanok tömeges (százszorosára) kiterjesztett, válogatás nélküli bombázása - 

tömeggyilkossága - volt. Egyszerűen nem tudta elviselni ártatlan barátainak 

további tömeges, szándékos, szadista lemészárlását. Úgy tűnik, hogy Ukrajna 

elleni invázióját az empátia vezérelte, és minden empatikus ember a világon, aki 

tudja, mi folyik a világban, fel van háborodva, teljesen felháborodva, amit 

szavakkal ki sem lehet fejezni - válaszul arra a hosszú, borzalmas, véres 

történelemre, amikor az USA külpolitikai döntéshozói a CIA és a vállalati 

vezérigazgatók vezetésével újra és újra és újra és újra nemzetről nemzetre 

szétzúzzák és megsemmisítik az ártatlan nemzeteket és vezetőiket. Az USA-nak 

meg kell fizetnie a tartozását. Ez a lényeg. 

Más szóval, nincs "a pokolban egy jégkocka esélye" annak, hogy Putyin elnök bedől 

Burns fehérségére való hivatkozásának. Amint az USA hadat üzen Kínának, Oroszország 

ott lesz, és teljes erővel védi a hátát. 

Az egyetlen dolog, amit nem tudok kitalálni: 

• Milyen messzire megy el az USA a totális termonukleáris háborúban? 
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• Az emberiség hány százaléka fogja túlélni a következő néhány évet(?), ha 
egyáltalán túléli. 
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Meg lehet mindezt valahogyan akadályozni? 

Ezért írtam ezt a könyvet. De az illegális, mindent átható amerikai cenzúra miatt 

(beleértve és különösen az árnyékszabályozást a legtöbb publikációmnak otthont adó 

szervereken) tudom, hogy gyakorlatilag nulla esély van arra, hogy bármelyik amerikai 

elolvassa ezt a könyvet, azon túl, hogy a DoD jogászai azt remélik, hogy erőszakot vagy 

valami más illegális dolgot fogok támogatni, hogy legyen ürügyük arra, hogy valamilyen 

bűncselekménnyel vádoljanak, és "bizonyítékuk" legyen rá. 

Remélem, az olvasó észreveszi, hogy ez az író soha, semmilyen módon, formában nem 

támogatja az erőszakot. Úgy látom, hogy az erőszak és a gyűlölet a világ jelenlegi 

problémáinak okai, nem pedig megoldásai. Hiszem, hogy a kommunikáció és a nevelés 

az egyetlen megoldás a világban terjedő gyűlölet és erőszak járványaira. Ezen optimista 

megközelítés ellenére nem vagyok optimista az emberiség jövőjét illetően, ami szinte 

teljes mértékben az USA politikai/gazdasági struktúrájának és különösen a korábban 

többnyire szabad sajtó vadul törvénytelen felszámolásának köszönhető. 

Más szóval, az én megalapozott tippem szerint a termonukleáris háború elkerülhetetlen 

a viszonylag közeli jövőben, amelyet polgárháború fog kísérni az USA-ban, és amelyet az 

amerikai bábvezérek elleni forradalmak követnek világszerte. Hasonlóképpen, azt 

jósolom, hogy biológiai kórokozók fognak kiszivárogni a világ több mint 300 amerikai 

"kutató" laboratóriumából, és az emberiség 85%-90%-a fog meghalni a következő 3-5 

évben. 

Ezután, úgy hiszem, a túlélők világszerte nagyon-nagyon hosszú időre elszigetelik az 

USA-t, hogy megvédjék a világot a harmadik világháborúhoz vezető mentális 

betegségektől. 

Hasonlóképpen úgy vélem, hogy a szocializmus lesz az új uralkodó politikai és gazdasági 
világ. 

rendszer, azonban a vallás elnyomása nélkül. Furcsa? Szerintem nem. 

Nem a vallások okozzák a jelenlegi problémákat, még akkor sem, ha a főbb vallások 

vezetői megromlottak, fegyverré váltak és egymás ellen fordultak. Ez nem a vallásokban 

rejlő hibák miatt van, mint ahogy az emberiség sem hibáztatható az amerikai katonai-

ipari-média-oktatási-orvosi komplexum "túlkapásaiért". 

Az USA kormánya történelme kezdetétől fogva gúnyolódott a valláson. 

Az Egyesült Államok a mai napig a rabszolgaságot, az expanzionizmust és a 

gyarmatosítást nemzeti erénynek álcázó jámborság látszatát keltette, és most a világ - 

évszázadok óta először - abban a helyzetben van, hogy visszavágjon, köszönhetően 

Putyin elnök katonai erejének, Kína gazdasági erejének és mindkét vezető erkölcsi 

bátorságának. 

Miért vesződnék a könyv megírásával, ha előre megjósolom, hogy gyakorlatilag senki 

sem fogja elolvasni, tekintve az elmúlt néhány évben bevezetett, valóban félelmetes 

https://liberalarts.utexas.edu/coretexts/_files/resources/texts/c/1852%20Douglass%20July%204.pdf
https://liberalarts.utexas.edu/coretexts/_files/resources/texts/c/1852%20Douglass%20July%204.pdf
https://liberalarts.utexas.edu/coretexts/_files/resources/texts/c/1852%20Douglass%20July%204.pdf
https://liberalarts.utexas.edu/coretexts/_files/resources/texts/c/1852%20Douglass%20July%204.pdf
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amerikai cenzúra rendszerét? 

"Igazán félelmetes amerikai cenzúra rendszer?" Az én cikkemet (amelyet ebben a 

könyvben és az alábbiakban több helyen is idézek) most már lehetetlen megtalálni a 

Google.com-on, még a "cikk teljes neve" + "nevem" kereséssel is, pedig néhány 

hónappal ezelőtt még könnyen megtaláltam a Google-on. 
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Miért nem? A cenzúra az Egyesült Államokban manapság logaritmikusan gyorsul. 

Nagyon sok link, amelyet csak néhány évvel, hónappal és héttel ezelőtt találtam kutatás 

közben, most már halott vagy eltűnt. Az USA "gyomlál" mindent az internetről, ami nem 

az amerikai kormány diktaját ismételgeti. 

Amint az ebben a könyvben többször is elhangzott: Az USA vállalati és politikai vezetői 

teljesen felkészültek a harmadik világháború kirobbantására, még a termonukleáris 

háború és a világ számos, ha nem a legtöbb amerikai biolaboratóriumából történő 

kiszivárgás kockázatának ismeretében is, annak érdekében, hogy fenntartsák őrült 

"örökké tartó hegemóniájukat" (az egyetlen vitathatatlan globális szuperhatalom 

státuszát), és ez őrültség. 

Az amerikai cenzúra mechanizmusainak és a cenzúrát tiltó törvények útvesztőiről szóló 

áttekintő cikkem az egyik legjobb a világon. Az alábbiakban négy linket találsz. 

Megérdemli, hogy elolvassák mindazok, akik hisznek a "szabad sajtóban" és a 

demokráciában, szem előtt tartva, hogy szabad sajtó nélkül a demokrácia csak látszat, 

hamisítvány, és most már sok éve csak egy szellem. 

• https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship 

• https://www.silkroadvirtualuniversity.org/uploads/8/2/7/4/8274535/a_brief_re 

view_of_american_censorship_mech_and_law.pdf 

• https://www.academia.edu/49361456/A_brief_review_of_American_censorship 

_mechanizmusok_és_tilalmi_jogszabályok 

• https://archive.org/details/a-brief-rev-of-american-censorship-mech-and-law 

Az MSN-en azonban találtam egy linket. Csak azért tudtam megtalálni a fenti négy linket 

ehhez a kézirathoz, mert tudtam, hol kell keresnem, és bejelentkeztem, hogy 

megtaláljam őket. 

A válasz az alfejezet címére ("Miért fáradoztam a könyv megírásával...") a következő: 

Van egy .000001%-os esély arra, hogy valaki, akinek van némi befolyása, elolvassa. 

Nekem ez elég. Jobb, mint csendben, ellenállás nélkül belemenni az emberiség hosszú 

éjszakájába. Ezért van ez. 

Putyin elnök valóban sarokba szorult? Talán igen, talán nem. Biztos vagyok benne, hogy 

van egy végjáték a fejében, és úgy véli, hogy pontosan megjósolta az euro-amerikai 

válaszokat. Lehet, hogy igaza van. Számításaim szerint 51% az esélye, mert úgy vélem, 

hogy hírszerzési forrásai sokkal megbízhatóbbak, mint az amerikai hírszerzési források. 

Hogy miért? 

Egyrészt az amerikai hírszerzés így működik: Langly főnökök azt mondják a régió- és 

irodavezetőknek, amit hallani akarnak. A regionális és országos irodavezetők pedig azt 

mondják a CIA állomásfőnökeiknek, amit a Langlyban lévő nagyfőnökök hallani akarnak. 

Aztán az állomásfőnökök elmondják a CIA-tisztjeiknek, hogy mit akarnak hallani a 

nagyfőnökök. Aztán a CIA-tisztek elmondják a helyi ügynökeiknek, hogy mit akarnak 

https://altnewsreview.substack.com/p/a-brief-review-of-american-censorship
https://www.silkroadvirtualuniversity.org/uploads/8/2/7/4/8274535/a_brief_review_of_american_censorship_mech_and_law.pdf
https://www.silkroadvirtualuniversity.org/uploads/8/2/7/4/8274535/a_brief_review_of_american_censorship_mech_and_law.pdf
https://www.silkroadvirtualuniversity.org/uploads/8/2/7/4/8274535/a_brief_review_of_american_censorship_mech_and_law.pdf
https://www.academia.edu/49361456/A_brief_review_of_American_censorship_mechanisms_and_laws_prohibiting_it
https://www.academia.edu/49361456/A_brief_review_of_American_censorship_mechanisms_and_laws_prohibiting_it
https://archive.org/details/a-brief-rev-of-american-censorship-mech-and-law
https://poets.org/poem/do-not-go-gentle-good-night
https://poets.org/poem/do-not-go-gentle-good-night
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hallani a helyi ügynökök. Aztán a helyi ügynökök kimennek a saját országukba, és vagy 

valóra váltják ezeket a diktátumokat, vagy csak hazudnak, és megerősítik mindazt, amit 

a CIA "kezelőik" hallani akarnak. A nagy hazugságokat továbbítják a csővezetékben, és 

hűha! A nagyfőnököknek Langlyban igazuk volt(!), nem pedig 
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tényleg, de van "használható információjuk", hogy folytassák, amit akartak. 

az első helyen. Ezt hívják "visszhangkamrának".40 

Az orosz hírszerzés viszont nem engedheti meg magának, hogy így működjön. Ők egy 

sokkal veszélyesebb világban élnek, amelyet a CIA ural, és a valódi hírszerzés (a pontos 

információkhoz való hozzáférés) elengedhetetlen. 

Anyám mindig azt állította, hogy egy jóindulatú despota jobb, mint egy liberális 

demokrácia, amelyet nárcisztikus félistenek irányítanak, ami nem meglepő, tekintve 

szüleim jezsuita neveltetését; mindenesetre azt hiszem, hogy ebben igaza volt, és Putyin 

elnök kissé autokratikus vezetési stílusának minden előnye megvan, mint egy jó 

hajóskapitánynak a viharban, ahogy Szókratész állította. 

Nagyon valószínűnek tűnik, hogy az eladósodott USA és az EU február 24-e óta még 

jobban elszigetelte magát a világpiacoktól, és az afrikai, latin-amerikai és ázsiai (nagyon 

szegény) emberek többsége most némi új reményt meríthet abból, hogy 1) az USA felnő 

és hagyja, hogy a többpólusú világ természetes módon fejlődjön, vagy 2) egyszerűen 

elindítja az Armageddont és túl leszünk rajta. Ez egy kisebbségi dolog - a legtöbb euro-

amerikai talán nem érti. 

Ezt a fehér euro-amerikaiak meg tudják érteni: 
 

 

 

40 Az amerikai DIA egy kicsit, sőt néha nagyon is különbözik a CIA-tól, és ez a szakadás világszerte 
visszhangzik. Megszámolni sem tudom, hány olyan országban jártam, ahol a katonai hírszerzés emberei és 
a rendőrök kedvezően viszonyultak hozzám, sőt barátságosnak és segítőkésznek tűntek, míg a polgári 
hírszerző kollégáik majdnem megöltek, vagy legalábbis nagyon megkeserítették az életemet. Sajnos a 
polgári hírszerző szervezetek (a CIA és az FBI külföldi megfelelői) általában sokkal nagyobb befolyással 
rendelkeznek a nemzeti vezetőkre, mint a katonai hírszerzők, ezért sokat mozgok. Miért van nekik ez a 
plusz hatalmuk? Egyszerűen azért, mert nagyon sokakat lefizetnek vagy más módon manipulálnak a CIA és 
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az FBI tengerentúli irodái. 
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De talán ezt nem: 
 

Vicissitudes by Jason deCaires Taylor in Grenada (2013) letöltve: 

https://thefunambulist.net/editorials/history-abysmal-atlantic-the-slave-ships-genocide 

 
 

7. függelék Egyre több az ellenerő Biden elnök ukrajnai csupasz 

agressziójával szemben. 

A Putyin elnököt humanitárius beavatkozásra kényszerítő villámháború tervének egyik 

előnye, hogy a CIA és a Pentagon tervezőinek nyilvánvalóan évekig volt ideje 

megkoreografálni az álhírek sorozatait, "bizonyítva", hogy Putyin elnök milyen 

vérszomjas szörnyeteg, még akkor is, ha a BBC, a CNN és a sajtó címoldalain naponta 

felvonuló orosz erők által Ukrajnában elkövetett gyalázatos, bizonyítatlan vádak 

1) teljes kitalációk, és 2) hamis zászlós akciók, amelyeket az Azov, náci barátaik és 

zsoldosaik indítottak. 

Az "információs hadviselés" zászlaja alatt repülő hazugságok villámháborúja még azokat 

is sokkolta, akik ismerik a Langly és DC spin-mesterei által terjesztett standard 

hazugságokat, és a félelem fogságában tartották őket - féltek tiltakozni az ellen, amiről 

tudták, hogy hazugság. Az amerikai cenzúra szinte teljesen megszüntette a vitát minden 

olyan kérdésben, amely ellentétes az amerikai katonai-ipari-média komplexummal. Ezt 

elősegítette az összes orosz hírcsatornához való hozzáférés blokkolása. A vádlottat 

elhallgattatták. És mégis, hat héttel a beavatkozás elindítása után kezd megtörni a jég, 

és néhányan - a bátrak - akiknek fontos az igazság és az élet - lerázzák magukról a 

kezdeti sokk és félelem béklyóit, hogy ránézzenek a 

https://thefunambulist.net/editorials/history-abysmal-atlantic-the-slave-ships-genocide
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a csúnya igazságokat, amelyek mögött az áll, hogy az USA szándékosan, előre megfontolt 

szándékkal, rosszindulattal szította ezt a háborút. 

Németországnak nem kellene többé fegyvereket küldenie 

Ukrajnába - politikusok, közéleti személyiségek by Eleon, April, 

2022 

A Kijevnek nyújtott katonai segély meghosszabbítja a szenvedést 

és a nyugati nemzeteket a konfliktus részesévé teszi - 

figyelmeztetnek a nyílt levél társszerzői. 

Az Ukrajnának nyújtott további katonai segítség csak az 

ellenségeskedések ellenőrizhetetlen eszkalációjához vezetne, és 

meghosszabbítaná a harcokba keveredett emberek szenvedését - 

figyelmeztetett német politikusok és közéleti személyiségek egy 

csoportja Olaf Scholz kancellárnak címzett nyílt levelében. Azzal, 

hogy Németország és más NATO-országok fegyvereket szállítanak 

Kijevnek, "de facto háborús félként konstituálták magukat" - áll a 

Berliner Zeitung című lap által pénteken közzétett levélben. 

A levél társszerzői, köztük Antje Vollmer, a Bundestag korábbi 

alelnöke és Hans-Christof Graf von Sponeck, az ENSZ korábbi 

főtitkárhelyettese szerint Ukrajna "a NATO és Oroszország közötti, 

az európai biztonsági renddel kapcsolatos konfliktus csataterévé 

vált", amely "az ukrán nép kárára" zajlik. 

Ha a konfliktust nem állítják meg gyorsan, akkor az az első 

világháborúhoz hasonló "újabb nagy háborúban" fog végződni - 

figyelmeztet a levél, hozzátéve, hogy ezúttal nukleáris fegyvereket 

is bevethetnek, ami "széles körű pusztítást és az emberi civilizáció 

végét" jelentené. A további pusztítás és eszkaláció elkerülése 

"legfőbb prioritás" kell, hogy legyen - teszi hozzá. 

A társszerzők, akik között van egy volt német parlamenti 

képviselő, Norman Paech és a Marburgi Konfliktuskutató Központ 

egykori igazgatója, Johannes Becker is, azzal érvelnek, hogy a 

NATO katonai támogatása csak késlelteti a diplomáciai megoldást, 

és tovább szítja az ukrán hadsereg ellenállását, amely 

"valószínűleg nem fog győzni". Ehelyett a vérontás 

megszüntetésére irányuló lépéseket kell tenni, érvelnek. 

Az első ilyen lépésnek a fegyverszállítások leállításának kellene 

lennie - javasolják a társszerzők, hozzátéve, hogy Berlin inkább 

győzze meg Kijevet, hogy "vessen véget a katonai ellenállásnak", 

és inkább a politikai megoldást válassza. Ukrajna semleges 

státusza, valamint a Krím orosz terület részeként való elismerése 
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és Kijev hozzájárulása a donbásszi köztársaságokban tartott 

népszavazásokhoz "reális esélyt" jelenthetne a megállapodásra - 

vélik. 
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Az orosz csapatok kivonásáról és "Ukrajna területi integritásának 

helyreállításáról" szóló tárgyalásokat olyan NATO-javaslatoknak 

kell kísérniük, amelyek a térség új biztonsági intézkedéseire 

vonatkoznak, és amelyek figyelembe veszik "Oroszország és a 

szomszédos országok jogos biztonsági érdekeit" - áll a levélben. 

A társszerzők, akik összesen 18 politikusból és közéleti 

személyiségből állnak, azt is javasolják, hogy több ukrán várost, 

köztük Kijevet, Harkovot és Odesszát nyilvánítsák "nyitott 

városokká", azaz olyan helységekké, amelyek hajlandóak feladni 

minden védelmi erőfeszítést, cserébe azért a biztosítékért, hogy a 

területükön nem lesznek harcok. Ez segítene elkerülni a pusztítást 

és a civil áldozatokat - állítják a nyílt levél mögött állók. 
 

 

https://goodwordnews.com/germany-should-stop-sending- 

fegyverek-ukrajnai-politikusok-nyilvános-számok 

Az ilyen logikus és humanista aggályokat azonban gyorsan lesöprik azok, akik hasznot 

húznak az emberi vérből, szenvedésből és halálból. 

Nyílt levél az ukrajnai fegyverszállításokról - kritikákat váltott ki 

- A Scholz német kancellárnak címzett, vezető kulturális 

személyiségek által aláírt nyílt levél közzététele heves vitát váltott 

ki az Ukrajnába tervezett nehézfegyver-szállításról - különösen a 

közösségi médiában. 

 

Az Olaf Scholz kancellárnak címzett nyílt levél, amelyet eredetileg 
28 német kulturális személyiség írt alá, és amelyet április 29-én 
tettek közzé az Emma című feminista magazin honlapján, vitát 
gerjeszt az országban. 

https://goodwordnews.com/germany-should-stop-sending-weapons-to-ukraine-politicians-public-figures/
https://goodwordnews.com/germany-should-stop-sending-weapons-to-ukraine-politicians-public-figures/
https://goodwordnews.com/germany-should-stop-sending-weapons-to-ukraine-politicians-public-figures/
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Ebben neves német aláírók - köztük Alice Schwarzer feminista és 
újságíró, Juli Zeh író, Reinhard Mey énekes, Alexander Kluge író és 
Lars Eidinger színész - sürgős felhívást intéznek a kancellárhoz, 
hogy ne szállítson több nehézfegyvert Ukrajnának. 

 

A korábbi kritikusokkal ellentétben, akik azzal vádolták Scholzot, 
hogy túlságosan határozatlan a kérdésben, a levél aláírói dicsérik 
őt, amiért "eddig olyan alaposan mérlegelte a kockázatokat", és 
mindent megtett annak érdekében, hogy az ukrajnai háború ne 
fajuljon harmadik világháborúvá. 

 

A levelet egy nappal azután tették közzé, hogy a német parlament 
április 28-án nagy többséggel megszavazta a nehézfegyverek 
Ukrajnának történő szállítását. 

 

A német lakosság megosztott abban a kérdésben, hogy 
Németországnak nehézfegyvereket kell-e szállítania Ukrajnának: 
45% támogatja és ugyanennyien ellenzik. Ez derült ki az infratest 
dimap által az ARD- DeutschlandTrend számára készített 
reprezentatív felmérésből. 

 

Május 4-ig több mint 200 000 ember írta alá a nyílt levelet, 
amelyet petíció formájában tettek közzé a change.org-on, az 
online aktivizmus világméretű platformján. 

 

https://www.dw.com/en/open-letter-about-weapons-deliveries- 
to-ukraine-rajzok-kritika/a-61660104 

 

A change.org 2022. május 9-i keresése azonban nem mutatta ki ezt a petíciót. 

 
A német parlament megszavazza, hogy nehézfegyvereket 
küldjenek Ukrajnába, 2022. április 29. 

 

A német parlament elsöprő többséggel megszavazta, hogy 
nehézfegyvereket szállítsanak Ukrajnának. Ez történelmi változást 
jelent a német politikában, miután hetekig vonakodtak. 

 

https://www.dw.com/en/open-letter-about-weapons-deliveries- 
to-ukraine-húzások-kritika/a-61660104 

 

A politikusok erősen támogatják az ukrán életek feláldozását az ultragazdagok 

negyedéves osztalékának növelése érdekében. Ugyanezek a politikusok és az 

ultragazdagok irányítják a tömegtájékoztatási eszközöket, és mégis, a német nép, a 

munkások majdnem fele-fele arányban osztoznak ebben a kérdésben. 

https://www.dw.com/en/germanys-most-famous-womens-rights-activist-alice-schwarzer-at-75/a-41611159
https://www.dw.com/en/juli-zeh-the-method/a-45454332
https://www.dw.com/en/how-lars-eidingers-new-film-matilda-unleashed-a-scandal-in-russia/a-39247150
https://www.dw.com/en/how-lars-eidingers-new-film-matilda-unleashed-a-scandal-in-russia/a-39247150
https://www.dw.com/en/opinion-germanys-cant-do-chancellor/a-61634657
https://www.dw.com/en/opinion-germanys-cant-do-chancellor/a-61634657
https://www.dw.com/en/ukraine-german-lawmakers-overwhelmingly-approve-heavy-weapons-deliveries/a-61618357
https://www.dw.com/en/ukraine-german-lawmakers-overwhelmingly-approve-heavy-weapons-deliveries/a-61618357
https://www.dw.com/en/open-letter-about-weapons-deliveries-to-ukraine-draws-criticism/a-61660104
https://www.dw.com/en/open-letter-about-weapons-deliveries-to-ukraine-draws-criticism/a-61660104
https://www.dw.com/en/open-letter-about-weapons-deliveries-to-ukraine-draws-criticism/a-61660104
https://www.change.org/?lang=en-US
https://www.dw.com/en/open-letter-about-weapons-deliveries-to-ukraine-draws-criticism/a-61660104
https://www.dw.com/en/open-letter-about-weapons-deliveries-to-ukraine-draws-criticism/a-61660104
https://www.dw.com/en/open-letter-about-weapons-deliveries-to-ukraine-draws-criticism/a-61660104
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Az ukrajnai háború várható 
kimenetele 

USA/NATO győzelem Korlátozott 
nukleáris háború 10%  10% 

Orosz 
győzelem 

40% 

Korlátlan 
nukleáris 

háb
orú 
40% 

Korlátozott 
nukleáris háború 

Korlátlan nukleáris 
háború 

Orosz 
győzelem 

USA/NATO 
győzelem 

Más szóval, az ellenerő most növekszik, és ez pokollá fog válni, ahogy az infláció 

növekszik, az ellátási láncok megszakadnak, munkahelyek szűnnek meg, és a növekedés 

gazdasági zsugorodássá válik. 

Kár, hogy gazdasági fájdalomra van szükség ahhoz, hogy egyesek rájöjjenek, mit 

finanszíroznak: emberi vért, hogy az amúgy is szupergazdagok gazdagodjanak. Az USA 

által finanszírozott és megrendezett ukrán demokratikusan megválasztott kormány 

2014-es megdöntése minden erkölcsi filozófia és a természetjog alapelvei szerint 

alapvetően helytelen volt. A következmények valószínűleg sokkal rosszabbak lesznek, 

mint azt bárki el tudja képzelni. Azok, akik soha nem voltak háborúban, gúnyolódhatnak 

ezeken az állításokon. Azok azonban, akik ismerik a valóságot, hogy milyen egy háború 

fogadó oldalán lenni, jobban tudják. 
 

8. függelék Az ukrajnai háború legvalószínűbb kimenetelei 
 

© Gregory Brundage grafikája 

 

Az eredmények kördiagramjában szereplő statisztikai bontás indokoltsága 

Eddig minden amerikai/ NATO-háború kudarccal végződött, a célországok 

megtizedelésével, emberek millióinak halálával, a hadiipar profitjával és káosszal. Ez a 

káosz magában foglalja az adott nemzetek infrastruktúrájának elpusztítását, világszerte 

jelenleg mintegy 90 millió kitelepített embert, és ez a népesség rohamosan, egyre 

nagyobb sebességgel növekszik. A harmadik világháború esetén az emberiség nagy része 

fájdalmasan fog meghalni betegségekben, éhezésben és erőszakban, bár százmilliók 

fognak meghalni közvetlenül a termonukleáris fegyverektől, és az esetek 1/3-ábanrd 

viszonylag gyorsan. Az USA valószínűleg polgárháborút fog átélni, amit a fehér 
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felsőbbrendűség hívei legalábbis a legutóbbi polgárháború vége óta terveznek. 
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Valószínűleg csak néhány millió túlélő lesz a világon. Ők valószínűleg rendkívül távoli 

területeken fognak élni, hogy ne legyenek kitéve a kórokozóknak, amelyek a világ több 

mint 300 amerikai BSL 3 és 4 laboratóriumából kiolvadnak. Mivel az amerikai vállalatok 

kapzsisága és nacionalista egója nem engedi meg nekik, hogy visszalépjenek ettől a 

háborútól, a nukleáris háború a legvalószínűbb kimenetele a jelenlegi ukrajnai 

helyzetnek. Az említett kórokozók kiszabadulása szinte biztosra vehető a nukleáris 

pusztítást követően, amit világszerte forradalmak követnek majd, amelyek megdöntik az 

euro-amerikai diktátorok bábjait. Ekkor fog megszűnni az áramszolgáltatás, és a 

kórokozók kiszabadulnak. 
 

Következtetések az ukrajnai háború várható kimeneteléről 

1) Az európai/amerikai választóknak sokkal jobban oda kellett volna figyelniük arra, 

hogy az elmúlt választásokon kire szavaztak. 

2) Az ukrajnai háborúhoz vezető euro-amerikai agresszió gyökerei az európai 

gyarmatosítás 500 évében, az amerikai vezetők "nyilvánvaló végzetbe" vetett 

hitében és a kaukázusi genetikai/etikai csoportok felsőbbrendűségében más 

faji/kulturális csoportokkal szemben, a demokráciák késői szakaszának hiányos 

tanulmányozásában rejlenek, a féktelen kapitalizmus elkerülhetetlen 

következményei, az emberek eredendő szabadságkereső hajlama, az amerikai 

katonai-ipari- média-oktatási-tudományos-rendőrségi-börtönügyi komplexum 

indokolatlan befolyása, a korrupció legitimálása az euro-amerikai politikában és 

az amerikai korlátlan önhittség és nárcizmus. 

3) A multinacionális, elsősorban amerikai vállalati kapzsiság, a hatékony és 

pártatlan nemzetközi igazságszolgáltatási szerv hiánya, az USA teljesen korrupt 

áldemokráciájának struktúrája és az amerikai egók miatt az USA nem fogja 

megengedni, hogy Oroszország jogos biztonsági és békeigénye tisztességes 

módon, valódi önrendelkezéssel és a nyugati határai mentén fekvő nemzeteken 

belül valós önrendelkezéssel teljesüljön, az atomháború a legvalószínűbb 

kimenetel. 

4) Putyin elnököt nem fogják megfélemlíteni, és nem lesz könnyű elfogni vagy 

megölni. 

5) Korlátlan nukleáris háború esetén a világ lakosságának nagy részét a világszerte 

fagyasztókban tárolt amerikai biológiai kórokozók felszabadulása fogja megölni. 

Az amerikaiak nagyjából mindannyian megölik egymást. Az egyetlen "győztesek" 

azok az emberek - többnyire színesbőrűek - lesznek, akiknek sikerül túlélniük a 

nagyon távoli helyeken ("a szelídek öröklik majd a földet"). A nyugati euro-

amerikai kaukázusiakat azonnal megölik vagy rabszolgasorba taszítják, amikor 

csak lehet, és a túlélő oroszokat ünneplik, hogy végre a végtelenül kegyetlen 

fehér rabszolgatartókat a megérdemelt keserű végükhöz juttatták. 

6) Az emberiség olyan válaszút előtt áll, amilyennel még soha nem találkozott. Az 

euro-amerikaiak vagy gyorsan meghátrálnak, vagy a nukleáris háború 
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valószínűsége óriási. 
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9. függelék Az ultranacionalizmus ukrajnai története Folytatás. 

Ez az író egy orosz kiadványt mer idézni? Egy tisztességes eljárásban a vádlottnak joga 

van a védelemhez. 

Hogyan kapcsolódik egy évszázad politikai erőszak Ukrajnában a mai atrocitásokhoz - Az 

ukrán nacionalista kegyetlenségek története fontos tényező, amelyről Nyugaton alig 

beszélnek, vagy alig ismerik, 2022. május 11. 

A lábon lőtt katonák sikoltoznak a fájdalomtól. Mások a vérveszteségtől és a sokktól 

haldokolnak. Senki sem volt a közelben, aki orvosi segítséget nyújthatott volna. Egy 

orosz katonát keresztre feszítettek egy páncéltörő gáton, egy fém "sünhöz" láncolták, 

majd élve elégették... 

Sokakat sokkoltak azok a grafikus felvételek, amelyeken az ukrán fegyveres erők és 

nacionalista zászlóaljak által megkínzott és megölt orosz katonákról készültek. De ez 

nem lepte meg azokat, akik ismerik az ukrán "nemzeti szabadságharcosok" 

"hagyományait", hiszen több mint egy évszázados múltjuk van az ilyesmiben. 
 

Európa első koncentrációs táborai 

Európa első koncentrációs táborait - Terezint és Thalerhofot - 1914 őszén hozták létre 

Ausztria-Magyarországon, de nem a hadifoglyok, hanem a birodalom saját 

állampolgárainak fogva tartására. Bécs, Európa akkori "beteg embere" így próbálta 

megvédeni keleti határvidékeit a szomszédos Oroszországgal szimpatizáló lakosságának 

tagjaitól. A két ország között nem sokkal az első világháború kezdete előtt tört ki a harc. 

Ausztria-Magyarország utolsó császára, I. Károly 1917. május 7-i ediktumában vallotta: "A 

letartóztatott oroszok mind ártatlanok, de azért vették őket őrizetbe, hogy ne váljanak 

bűnössé". 

A galíciaiakat, akik nem akarták magukat ukránoknak nevezni, ahogy az osztrák 

hatóságok ragaszkodtak hozzá, és továbbra is a "ruszinok" nevet használták, 

letartóztatták és két helyen - egy terézvárosi helyőrségi erődben és egy Graz, 

Stájerország fővárosa melletti völgyben - bebörtönözték. Míg Terezinben a foglyokat az 

erőd pincéiben és tömlöcseiben tartották fogva, a helyi csehek támogatásával, addig a 

később Thalerhof néven ismert koncentrációs tábor alig volt több egy szögesdróttal 

elkerített puszta mezőnél. 

Ma Galícia nagy része Nyugat-Ukrajnában található, a legnagyobb város Lemberg, 

amelyet az osztrákok Lembergnek, a szovjetek és a lengyelek Lvovnak neveztek. 

Az első foglyokat 1915 szeptemberében szállították oda, és az első barakkokat csak a 

következő év elején kezdték el építeni. Ezt megelőzően az emberek kénytelenek voltak a 

szabadban feküdni az esőben és a hidegben. Joseph McCormick amerikai képviselő 

szerint a foglyokat gyakran verték és kínozták. (Terrorizmus Csehországban; Medill 

McCormick részleteket szerez az osztrák kegyetlenségről. 'New York Times', 1917. 

december 16.) 

https://t.me/zabar1986/4570
https://zen.yandex.ru/video/watch/6240b5dc1449d60b4ad5d849
https://varjag2007su.livejournal.com/7358166.html
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Az embertelen körülményeket túlélők visszaemlékezései szerint (a táboron mintegy 

20.000 fogoly ment keresztül) 1915 első felében 3800 embert végeztek ki. 
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és másfél év alatt 3000 ember halt bele a szörnyű körülményekbe és betegségekbe. 

Vaszilij Varvik író, költő, irodalomkritikus és történész, aki átélte Thalerhof poklát, a 

következőképpen írja le az internálótáborban történt kegyetlenkedéseket: "Az emberek 

megfélemlítésére, a felettünk gyakorolt hatalmuk bizonyítására a börtönhatóságok a 

Thalerhof tér egész területén oszlopokat vertek a földbe, amelyeken gyakran brutálisan 

megvert mártírok lógtak kimondatlanul is kínlódva". 

Mi köze van ehhez az ukránoknak? Tény, hogy az ukrán nacionalistákat kifejezetten a 

thalerhofi tábor őrzésére szervezték be. Számos tanúvallomás szerint a 

letartóztatottakat, akik között szinte a teljes galíciai orosz értelmiség és parasztok ezrei 

voltak, szintén ukránok kísérték a táborba. 

A Thalerhof-almanachban található leírások valóban részletesen leírják, hogy a kárpáti 

Lavocsnoje faluban az ukrán szicsovikok hogyan próbálták szuronnyal leszúrni a 

foglyokat, akik között egyetlen orosz sem volt, csak galíciai társaik. 

Az ukrán nacionalisták voltak a koncentrációs táborok őreinek legkegyetlenebb kínzói és 

gyilkosai. "Végeredményben a németek által elkövetett atrocitások nem egyenlőek a 

saját népük áldozattá válásával. Egy lelketlen német nem tudta vascsizmáját olyan 

mélyen beleverni egy szláv ruszin, valamint egy magát ukránnak nevező ruszin lelkébe" - 

írta Vaszilij Varvik. 
 

A volinyi mészárlástól 1954-ig 

1943 februárjának végén az Ukrán Nacionalisták Szervezetének (OUP) "forradalmi" 

szárnya, amelynek élén sok ukrán jelenlegi bálványa, Sztepan Bandera állt, úgy döntött, 

hogy létrehozza az úgynevezett "Ukrán Felkelő Hadsereget" (UPA), hogy "harcoljon a 

nácikat az országból kiszorító, előrenyomuló Vörös Hadsereg ellen". De az első 

különítmények, amelyek ugyanezen év márciusában és áprilisában alakultak, nem a 

szovjetek ellen kezdtek harcolni, akiknek csapatai még mindig a nácikra vártak, hogy 

Kurszk közelében lecsapjanak, hanem lengyel parasztok ellen, olyan területeken, 

amelyek 1939-ig Varsóhoz tartoztak. Ezeket a több mint hat hónapig tartó eseményeket 

"volinyi mészárlásnak" nevezték el. Az UPA különítményei és az SS galíciai 

hadosztályának egységei, amely a névadó területről származó helyiekből állt, különböző 

becslések szerint 40 000 és 200 000 emberrel végeztek. A lengyel szejm és szenátus az 

áldozatok számát körülbelül 100 000 főre becsüli, és július 11-ét az ukrán nacionalisták 

által a lengyel állampolgárok ellen elkövetett népirtás áldozatainak nemzeti 

emléknapjaként ismerik el. 

A lengyel "Az ukrán nacionalisták bűneinek áldozatai emlékének egyesülete" 

(Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów (SUOZUN)) a 

volinyi mészárlás körüli események rekonstruálásával foglalkozik. A SUOZUN által 

összegyűjtött anyagok megdöbbentő részleteket tárnak fel azzal a kegyetlenséggel 

kapcsolatban, amellyel az ukrán nacionalisták még csecsemőkkel és terhes nőkkel is 

elbántak. A lengyel kutatók 135 kínzási és gyilkossági módszert tártak fel, amelyeket az 

https://talergof.org.ua/
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ukrán nacionalisták alkalmaztak. Ezek között vannak a következők: 
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• Gyerekek átfuttatása karókkal 

• Elvágni egy személy torkát és kihúzni a nyelvét a lyukon keresztül. 

• Egy ember törzsének kettéfűrészelése egy ácsfűrésszel. 

• A terhesség előrehaladott stádiumában lévő nő hasának felvágása, a magzat 

eltávolítása és élő macskával való helyettesítése, majd a hasának összevarrása. 

• Egy terhes nő hasának felvágása és törött üveg beleöntése. 

• Egy kisgyerek kiszögezése az ajtóhoz. 
 

A lengyel történészek szerint odáig fajult a dolog, hogy még a német mészárosok is, 

akiket megdöbbentettek ezek az atrocitások, elkezdték védeni a lengyeleket az ukrán 

sokirniki (az ukrán sokira szóból, ami 'balta') ellen. 
 

Mindez, beleértve a kínzások és kivégzések végrehajtásában alkalmazott 

leleményességet, folytatódott azután is, hogy a nácikat kiűzték Ukrajnából. Csakhogy 

most a nacionalisták áldozatai szovjet ukrán állampolgárok voltak - olyan szakemberek, 

mint az agronómusok, mérnökök, orvosok és tanárok, akiket a köztársaság keleti 

részéből küldtek a háború után Nyugat-Ukrajna helyreállítására. Bár túlnyomó 

többségük ukrán etnikumú volt, a nacionalisták nemcsak őket, hanem még a 

szovjetekkel együttműködő saját falustársaikat is megölték. 

 

Ezeket a cselekményeket az UPA vezetője és a Wehrmacht egykori főhadnagya, Roman 

Shukhevich utasításai szerint hajtották végre, aki ma sok ukrán számára bálványként 

szolgál: "Az OUN-nak úgy kell cselekednie, hogy mindazok, akik elismerték a szovjet 

kormányt, megsemmisüljenek. Nem megfélemlíteni, hanem fizikailag megsemmisíteni! 

Ne féljünk attól, hogy az emberek átkozni fognak minket a kegyetlenségért. Maradjon 

meg a 40 milliós ukrán lakosság fele - ebben nincs semmi szörnyű" - írta. (Csajkovszkij A., 

Nevidoma viina, K., 1994, 224. o.). A Szovjetunió KGB-je szerint 1944-1953-ban a szovjet 

fél pótolhatatlan vesztesége 30 676 fő volt. Közülük 697 az állambiztonsági szervek 

alkalmazottai, 1864 a Belügyminisztérium alkalmazottai, 3199 katona, 2590 a 

megsemmisítő zászlóaljak harcosai; 2732 - a hatóságok képviselői, 251 kommunista, 207 

komszomolos, 314 - a kolhozok elnöke, 15 355 kolhozos és paraszt, 676 munkás, 1931 - 

az értelmiség képviselői, 860 - gyerekek, öregek és háziasszonyok... 
 

https://www.rt.com/russia/555285-national-torture-tradition-military-crimes 
 

Köszönetnyilvánítás 

1st , hálát kell adnom Istennek, amiért felajánlotta egy olyan világ reményét, amelyben 

az egész emberi faj euro-amerikai kegyetlen rabszolgasorba taszítása nélkül, a korlátlan 

nyugati kapitalizmus, a rasszizmus és a korrupt áldemokratikus uralom keretei között 

létezik. 

https://www.rt.com/russia/555285-national-torture-tradition-military-crimes
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2nd , meg kell köszönnöm Putyin elnök úrnak a tervezését, kiegyensúlyozottságát, 

bátorságát, erejét, stabilitását, időzítési érzékét és mindenekelőtt intelligenciáját, ami 

ahhoz vezetett, hogy hajlandó volt szembeszállni az euro-amerikai abszolút kapzsisággal, 

rasszizmussal és kegyetlenséggel. 
 

Attribúció ismeretlen 

3rd , meg kell köszönnöm Hszi Csin-ping elnöknek, hogy volt bölcsessége és bátorsága 

elindítani és szisztematikusan előmozdítani a Selyemút fejlesztési tervet, amely nagy 

reményt nyújt a civilizáció fenntartására a hegemón USA hanyatlása és esetleges bukása 

után, és megmentheti emberek milliárdjainak életét az USA valószínű és valóban 

szánalmas "Sámson meghal a filiszteusokkal" újrajátszása után. 

4th , meg kell köszönnöm az olyan alt-news íróknak, mint Michel Chossudovsky 

professzor, Scott Ritter, Aaron Maté, Max Blumenthal, Jeremy Kuzmarov és sokan 

mások, hogy bátran kiálltak a) a mainstream médiával szemben, és b) hatalmas 

küzdelmet folytattak, hogy kommunikáljanak a nagyrészt süket szavazó közönséggel az 

Egyesült Államokban, Európában és a világon, c) figyelmen kívül hagyják az amerikai 

katonai-ipari-media-oktatási-tudományos-rendőrségi-börtönügyi komplexum 

fenyegetéseit és megfélemlítéseit, és d) szorgalmasan, intelligensen és kreatívan 

vizsgálják a világ gyakorlatilag minden nagyobb háborújának valódi okait, legalábbis a 

második világháború óta. 

5th Mérhetetlen köszönet Noam Chomsky társadalomfilozófusnak és nyelvésznek, aki 

békés metakognitív világítótornyokat állított a világ gyakran áruló, gonoszsággal teli 

óceánjainak partjainál. 

6th , külön köszönet egy bizonyos valakinek, aki reményt adott nekem, és segített 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Judges%2016%3A23-30&version=NKJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Judges%2016%3A23-30&version=NKJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Judges%2016%3A23-30&version=NKJV
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életben tartani az elmúlt években, amikor minden elveszettnek tűnt, újra és újra - annak 

ellenére, hogy a) soha nem beszélgetett velem politikával kapcsolatos dolgokról, b) 

általában helytelenítette az alt-news iránti érdeklődésemet, mert tudta, hogy veszélyt 

jelent rám nézve, de c) udvariasan szemet hunyt 
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a munkámra, valószínűleg az intelligenciám iránti tisztelet és egy békésebb világ iránti 

remény miatt. 
 

Felelősségi nyilatkozat 

Soha egyetlen orosz, kínai vagy más "ügynökük" sem beszélt velem politikáról, vagy 

segített vagy támogatott engem bármilyen formában vagy formában, kivéve a fenti 

köszönetnyilvánításban leírtakat. Az ebben a könyvben kifejtett nézetek teljes 

mértékben az én sajátjaim - 1963 óta mind az öt kontinensen tett világkörüli utazásaim, 

olvasmányaim, (15 éves) egyetemi tanulmányaim és erkölcsi/etikai megfontolásaim 

alapján, egy kikötéssel: a szüleim - mindegyikük a maga egyedi módján - nagy hatással 

voltak rám, hogy azzá váljak, aki vagyok, és ezért köszönetet mondok nekik. 
 

Személyes megjegyzés 

Néhány hete valaki megkérdezte tőlem: Kinek az oldalán állsz? Azt válaszoltam: "Nem, 
nem, nem: Aki a másik oldalon áll. 

béke; béke méltósággal, önrendelkezéssel és biztonsággal mindenki számára. 

A jelenlegi ukrajnai konfliktusból csak azok profitálnak, akik a nyugati "védelmi" és 

energiával kapcsolatos iparágakba fektettek be, akiknek túlnyomó többsége már most is 

nagyon gazdag (és többnyire fehér) férfi. 

A világon mindenki más veszít egy olyan időszakban, amikor az emberiség egészének a 

globális gazdasági fejlődésbe kellene befektetnie, beleértve nyilvánvalóan a COVID-19 

helyreállítását és a következő globális világjárvány megelőzésén kellene dolgoznia, mivel 

a globalizáció, az éghajlatváltozás, a szegénység és a nem megfelelő egészségügyi 

óvintézkedések nagyon gyorsan terjesztenek számos fertőző betegséget. 

Csak azon tűnődhetünk, hogy az alábbi gyors betegségterjedések közül melyek azok, 
amelyek valójában szivárgásokból erednek. 

amerikai "kutatási" létesítményekben a saját országukban? 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices 

Ha én Putyin elnök lennék, megszálltam volna Ukrajnát? 

A rendelkezésemre álló információk alapján valószínűleg nem. Miért nem? Felkértem 

volna Oliver Stone-t, hogy készítsen dokumentumfilmeket Biden elnök telítettségi szintű 

korrupciójáról, az amerikai bűnrészességről az ukrán neonáci uralom alatt álló kormány 

felépítésében és a nyolc éve tartó donyecki és luganszki népirtásról. 

Kihívtam volna Biden elnököt egy vitára, amelyet az összes tévécsatornán közvetítettek 

volna. Kényszerítettem volna az ENSZ Közgyűlés minden tagját, hogy nézzék meg a 

videókat arról a hatalmas háborúról, amelyet Kijev 2014-ben indított az ártatlanok ellen 

Luganszkban és Donyeckben. Ha kellett volna, sírtam volna az adásban, hogy 

felébresszem a nyugatiak erkölcsi lelkiismeretét. 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/
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Ugyanakkor azt is el kell ismernem, hogy Putyin elnök úr sokkal több információhoz fér 

hozzá, mint én, ezért nem tudom és nem is fogom azt állítani, hogy tévedett, amikor 

elindította 
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katonai művelet Ukrajnában. Úgy tűnik, hogy itt több forog kockán, mint egyszerűen az 

ukránok, oroszok és amerikaiak túlélése. 

Az egész emberi faj veszélyben van a biológiai kórokozók lehetséges kiszabadulása miatt 

a több mint 300 amerikai biológiai laboratóriumból világszerte, és a helyzet végtelenül 

veszélyessé válik, ha kitör a harmadik világháború, az amerikai birodalom anarchiába 

süllyed, és a bábként szolgáló nemzeti vezetőit világszerte erőszakkal taszítják ki a 

hatalomból. Nem lesz megállítható ezeknek a betegségeknek a terjedése. 

Végül ebben a részben szeretném hozzátenni, hogy öt évvel ezelőtt barátaim voltak 

Etiópiában, Afganisztánban, Ukrajnában és Oroszországban, és mindenkivel minden 

rendben volt. És most? Elvégeztem a házi feladatomat, és rájöttem, hogy az USA 

beavatkozása és összeesküvése áll minden egyes háború mögött, amit kedves barátaim 

most elszenvednek. Nem ismerik be, de mindannyian félelemben, nagy félelemben, 

szegénységben, éhezésben és dühben élnek - olyan dühben, amelyet nem tudnak 

büntetlenül kifejezni. Nagyra értékelem Putyin elnök úr erőfeszítéseit, hogy segítse a 

többpólusú világ kialakulását azzal, hogy egyértelműen megmondta az USA-nak: "Nem 

vehetsz át minden országot a világon, legalábbis nem minden országot a határaimon!" 

Bravó! 

Ugyanakkor végtelenül együtt érzek kedves, drága ukrajnai barátaimmal, akiket az USA a 

"busz alá dobott", hogy még jobban meggazdagítsa az amúgy is szupergazdagokat, és a 

világtörténelem leghalálosabb "Trónok harca" játékot játsszon mind az öt kontinensen 

élő barátaim életével. 

Ugyanebben az összefüggésben hozzá kell tennem, hogy végtelenül együtt érzek a bátor 

és fegyelmezett orosz katonák családjaival, akik a Biden család, más politikusok, vállalati 

részvényesek és Zelenszkijhez hasonló bábelnöki bábok kapzsisága miatt szenvedik el 

szeretteik elvesztését. 

Végső soron azonban mindannyian a hüllőszerű nagyvállalatok diktátumának 

rabszolgái41 , és amíg hatalmukat nem korlátozzák, és a kampányfinanszírozást nem 

tisztítják meg az USA-ban és Európában, addig ezek a háborúk folytatódni fognak, amíg 

termonukleáris háború és globális biológiai és vegyi fegyverek villámháborúja nem 

következik be - ami bármikor bekövetkezhet. 

Hasonlóképpen, teljes együttérzéssel tekintek a dolgozó szegényekre és a 

munkanélküliekre világszerte, beleértve az Egyesült Államokat is, akik mindannyian 

túszai annak az abszolút korrupt diktátumnak, amelyről Biden elnök oly szívesen 

dicsekszik, de minden szavával és tettével korrumpálja őket. 
 
 
 

41 Az ott linkelt hivatkozás Carl Sagan népszerű tudós "Az édenkert sárkányai" című könyvére érdemes 
elolvasni, még akkor is, ha a Google-on közzétett kritikák egyike sem említi a könyv szerintem legfontosabb 
pontját, nevezetesen azt, hogy a vállalatok olyanok, mint a hüllők, amelyeket csak a fogyasztásra 

https://www.amazon.com/Dragons-Eden-Speculations-Evolution-Intelligence/dp/0345346297
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programoztak, és egyáltalán nincsenek érzelmeik, mivel az érzelmeket közvetítő középagyi régió csak a 
hüllők kora után fejlődött ki. Más szóval, Eisenhower elnök utolsó beszédéhez hasonló módon 
figyelmeztette a világot a vállalatok veszélyeire, azzal a különbséggel, hogy érveit a természetes evolúcióra 
és az emberi neuroanatómiára alapozta, nem pedig azokra a tapasztalatokra, amelyekkel Eisenhower 
elnök nyilvánvalóan rendelkezett. Sagan megfigyeléseit azonban a sajátja mellett részben Eisenhower 
utolsó beszéde is motiválhatta. 
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A globális féktelen kapitalizmus térdre kényszerítette a dolgozó embereket és a 

munkanélkülieket, és nincs remény a láthatáron, kivéve azt, amit Kína és Oroszország 

nyújt. Régóta vallom, hogy a kormányzás rendszere nem annyira fontos, mint a 

kormányokban ülő emberek minősége, bár el kell ismernem, hogy Szókratésznek 

minden bizonnyal igaza volt abban, hogy a demokráciáknak oligarchia, most pedig 

demagógia lesz a vége. Hasonlóképpen, úgy látom, hogy a rugalmas szocialista-

kapitalista hibrid gazdasági rendszerek, mint amilyen a kínai is, végtelen számú előnnyel 

rendelkeznek az USA és Nyugat-Európa korlátlanul ragadozó és korrupt kapitalista 

rendszereivel szemben. 

Az Egyesült Államok politikai rendszere elérte a korrupció telítettségi szintjét, a 

kormányok megdöntésében való jártasságot, és az ártatlanok megöléséhez való laza 

hozzáállást, így a világon egyetlen becsületes ember sincs biztonságban, sehol. 

Ahogy én látom, az euro-amerikai szavazóknak és adófizetőknek, fiataloknak és 

időseknek, minden kultúrának, spirituális vagy pragmatikus meggyőződésnek, nemnek 

és így tovább, két választási lehetőségük van: 

1. Louis Armstrong - What A Wonderful World (Hivatalos 

videó) https://www.youtube.com/watch?v=rBrd_3VMC3c 

VAGY: 

2. Aloe Blacc - Ketyegő bomba (Hivatalos szöveges 

videó) 

https://www.youtube.com/watch?v=D7jVqok1bqw 

És nem várhatunk arra, hogy a politikusok és/vagy a mainstream hírmédia megmondja 
nekünk, hogy mit kell tennünk. 

hinni és/vagy tenni. 
 

Epilógus 

2022.03.30 Kijev kész teljesíteni Moszkva kulcsfontosságú 

követeléseit - Oroszország - Ukrajna kijelentette, hogy kész 

teljesíteni azokat a követeléseket, amelyekhez Oroszország évek 

óta ragaszkodik, állítja Oroszország vezető tárgyalója - / 

Oroszország vezető tárgyalója, Vlagyimir Medinszkij szerdán 

kijelentette, hogy Ukrajna elvben beleegyezett abba, hogy 

hivatalosan is semleges országgá váljon. Ukrajna NATO-

csatlakozási törekvése volt az egyik oka annak, hogy Moszkva 

szerint a múlt hónapban katonai hadjáratot indított az ország 

ellen. / Medinszkij egy nappal azután tette nyilatkozatát, hogy a 

felek békecsúcsot tartottak a törökországi Isztambulban. 

Elmondta, hogy az ukrán csapat bemutatta a jövőbeli 

https://www.youtube.com/watch?v=rBrd_3VMC3c
https://www.youtube.com/watch?v=D7jVqok1bqw
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békemegállapodás útitervét. / "Tegnap az ukrán fél először 

jelentette be, nemcsak szóban, hanem írásban is, hogy kész 

teljesíteni egy sor legfontosabb feltételt ahhoz, hogy a jövőben 

normális, és remélhetőleg jószomszédi kapcsolatokat építsünk ki 

Oroszországgal. / Hadd emlékeztessem Önöket, hogy a 2014-es 

ukrajnai puccsot követően Oroszország ezeket a követeléseket 

fogalmazta meg a kijevi rezsim, annak patrónusai felé, 
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különösen az Egyesült Államokban, évek óta. Oroszország 

tárgyalásokat javasolt, különböző megállapodások megkötését 

javasolta, amelyeknek garantálniuk kellett volna Ukrajna 

biztonságát és biztosítani Oroszország nemzeti érdekeit ezen a 

területen. / Mindezeket a követeléseket évekig figyelmen kívül 

hagyták. És az Észak-atlanti Szövetség is évek óta Ukrajnából, 

pontosabban ukrán területről hoz létre oroszellenes bástyát. / 

Ukrajna NATO-csatlakozása, a NATO katonai támaszpontok 

létrehozása a területén eldöntött kérdésnek tűnt. Csak idő kérdése 

volt. / Megjegyzem, és ez már bizonyított, hogy voltak törekvések 

biológiai fegyverek létrehozására is. Sőt, az ukrán atomfegyverek 

beszerzésének kérdése is nyilvánosságra került. / Mindezen évek 

alatt a kijevi rezsim nyílt népirtást hajtott végre a donbászi lakosok 

ellen. Erre rengeteg bizonyíték van. Megdönthetetlen bizonyítékok 

vannak arra, hogy Kijev a közeljövőben offenzívát tervezett indítani 

Donbassz ellen. Ebben az esetben Oroszországnak úgyis ki kellett 

volna állnia az ott élő orosz állampolgáraink tíz- és tízezreiért. / 

Ilyen körülmények között Oroszország kénytelen volt megelőző 

különleges katonai műveletet indítani. 

Tegnap, az évek során először, a kijevi hatóságok kijelentették, 

hogy készek tárgyalni Oroszországgal, és közölték egy lehetséges 

jövőbeli megállapodás rendelkezéseit, amelyek a következőket 

tartalmazzák: 

• a NATO-csatlakozás elutasítása, Ukrajna blokkmentes státuszának rögzítése; 

• a nukleáris fegyverről való lemondás; 

• kötelezettséget arra, hogy csapatgyakorlatokat csak a 

garanciavállaló államok - köztük Oroszország - beleegyezésével 

hajtsanak végre. 

Vagyis Ukrajna kijelentette, hogy kész teljesíteni ezeket a 

követeléseket, amelyekhez Oroszország évek óta ragaszkodik. / Ha 

mindezeket a kötelezettségeket teljesítik, akkor megszűnik a 

NATO hídfőállás létrehozásának veszélye Ukrajna területén. / 

Ezért olyan fontos, hogy a legmagasabb szinten megállapodjunk 

erről a szerződésről. / A tárgyalások és a munkánk azonban 

folytatódik. / Szeretném hangsúlyozni, hogy Oroszország 

álláspontja a Krím és a Donbassz tekintetében változatlan". 

https://www.rt.com/russia/552987-top-russian-negotiator- 

ukraine-peace-deal/ 

https://www.rt.com/russia/552987-top-russian-negotiator-ukraine-peace-deal/
https://www.rt.com/russia/552987-top-russian-negotiator-ukraine-peace-deal/
https://www.rt.com/russia/552987-top-russian-negotiator-ukraine-peace-deal/
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Sajnos, Ukrajna "vezetése" naponta ide-oda ingadozik, de a legtöbbször hajlandó 

harcolni, hogy amerikai uraikat szolgálják, amíg nemzetük teljesen el nem pusztul, vagy 

a NATO be nem lép, hogy megmentse őket, és ezzel egyidejűleg ki nem indítja a 

harmadik világháborút. 
 

Végjegyzetek: Részletes bizonyítékok Biden elnök kabinetjének vezető 

kabinettagjai korrupciójának megjelenéséről, ami tovább erősíti ezt a 

bűnügyi nyomozás iránti kérelmet. 

"A tömegtájékoztatási eszközök arról számolnak be, hogy a Biden-

tábor Lloyd J. Austin III. volt tábornokot választotta a következő 

védelmi miniszternek... 

"Ahogyan az Biden kabinetválasztásainak szokásos rituáléjává vált, 

a tömegmédia parádét rendez annak ünneplésére, hogy Austin 

lesz az amerikai hadigépezet első fekete vezetője, miközben 

gyakorlatilag figyelmen kívül hagyja azokat a gyilkos terveket, 

amelyeket egész pályafutása során elősegített. A Központi 

Parancsnokság vezetőjeként Austin aktívan kampányolt a 

Pentagon látványosan kudarcot vallott programjának 

felelevenítéséért, amelynek keretében megpróbálta felfegyverezni 

a "lázadókat" Szíriában az ISIS elleni harcban, 2014-ben pedig 

támogatta az amerikai katonák mentességét az afganisztáni 

kormány háborús bűnökkel kapcsolatos büntetőeljárások alól. 

Segített az iraki invázió élére állni, és ugyanannak a 

magántőkealapnak a tagja, amely védelmi vállalkozókba fektet 

be, mint Flournoy és Biden háborúskodó külügyminiszter-jelöltje, 

Tony Blinken." (A szerző dőlt betűvel szedte.) 

https://www.rt.com/op-ed/508991-caitlin-johnstone-biden-raytheon 

Ez a "magántőkealap", a Pine Island Capital partnerei között van Tony Blinken (Biden 

elnök külügyminisztere), Michele Flournoy (amerikai védelmi politikai tanácsadó) és 

Lloyd Austin nyugalmazott tábornok, aki most Biden (védelmi minisztere). 

Bár a Pine Island azt állította, hogy megválik a Pine Islandbe történő minden 

befektetésétől, közvetlenül a választások előtt a Pine Island új "különleges célú 

felvásárló társaságokat" (SPAC) indított, amelyek lényegében héjvállalatok. 

A The Daily Beast szerint: 

"A cég 218 millió dollárt gyűjtött össze az új SPAC számára, amely 

kifejezetten "védelmi, kormányzati szolgáltatási és űrkutatási 

vállalkozásokba" kíván befektetni a november 13-án módosított 

és újra kiadott tájékoztató szerint. A kormányzati 

https://www.rt.com/op-ed/508991-caitlin-johnstone-biden-raytheon
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szerződéskötések egyik konkrét területe, amelyet új üzleti 

kapcsolatokért szeretne kiaknázni, a kormány koronavírusra adott 

válaszlépése." 
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https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders- 

tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-austin-michele-

flournoy-látom-a-felvétel-az-ovid-válaszban 

A Pine Island Capital büszkén büszkélkedhet a DC-i kapcsolataival, amelyek között a 
következők is megtalálhatók. 

korábbi és jelenlegi kormányzati, katonai és ipari vezetők, köztük: 

• Charles F. Bolden Jr. vezérőrnagy, USMC (nyugállományú) 

• Saxby Chambliss szenátor 

Szenátusi szolgálati ideje alatt tagja volt a Szenátus Fegyveres Szolgálatok 

Bizottságának..., a Szenátus Ügyrendi Bizottságának; valamint a 

belbiztonsági és hírszerzési ügyekben szerzett vezetői és tapasztalatai 

révén kinevezték a Szenátus Különleges Hírszerzési Bizottságába, ahol 

2011 és 2014 között alelnökként tevékenykedett, és az információcsere 

és az emberi hírszerzési képességek drasztikus javítását szorgalmazta. 

Korábban a képviselőház terrorizmussal és belbiztonsággal foglalkozó 

hírszerzési albizottságának elnökeként a kongresszus egyik vezető 

szakértője volt ezekben a kérdésekben. 

• Tom Daschle szenátor 

"Daschle most már hivatalosan is lobbista - A volt demokrata vezető 

ellenállt a regisztrációnak egy olyan kiskapu alapján, amely most már az ő 

nevét viseli." Isaac Arnsdorf, 2016.03.29. 

"A 2004-es, John Thune ellen elszenvedett vereségét követően Daschle 

"különleges politikai tanácsadóként" csatlakozott az Alston & Bird 

ügyvédi és lobbicéghez, ahol évente 2,1 millió dollárt keresett, de 

lobbistaként soha nem regisztráltatta magát. A forgóajtón át vezető útja, 

majd a DLA Piper, végül a Baker Donelson cégnél segített népszerűsíteni 

azt a ma már jól bejáratott utat, amelyen a volt tisztviselők a K Street-en 

pénzt kereshetnek anélkül, hogy hivatalosan lobbistaként regisztráltatnák 

magukat... 

"A lobbista törvényi meghatározása szerint a politikai tanácsadóknak nem 

kell regisztrálniuk, ha kerülik a közvetlen kapcsolatot a törvényhozókkal, 

vagy idejük kevesebb mint 20 százalékát töltik lobbizással. Ez a 

rendelkezés Daschle-kapuként vált széles körben ismertté... Daschle 

korábban a Foreign Agents Registration Act alapján regisztráltatta magát 

az Igazságügyi Minisztériumban, hogy Tajvant képviselje. Jelenleg egy 

könyvet népszerűsít, amelyet republikánus kollégájával, Trent Lott-tal 

közösen írt, aki most szintén lobbista"." 

https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-looks-to-cash-in-on-covid-response
https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-looks-to-cash-in-on-covid-response
https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-looks-to-cash-in-on-covid-response
https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-looks-to-cash-in-on-covid-response
https://www.dlapiper.com/en/us/people/c/saxby-chambliss/
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https://www.politico.com/story/2016/03/tom-daschle-officially-lobbyist- 

221334 

https://www.politico.com/story/2016/03/tom-daschle-officially-lobbyist-221334
https://www.politico.com/story/2016/03/tom-daschle-officially-lobbyist-221334
https://www.politico.com/story/2016/03/tom-daschle-officially-lobbyist-221334


693 
 

A "lobbista" átnevezése "különleges politikai tanácsadóvá" vagy "tanácsadóvá" egy 
átverés, a legrégebbi 

trükk a könyvben. 

"A szenátusból való távozása óta Daschle szenátor aktív és tanult hang 

maradt a politikai döntéshozók körében... Daschle szenátor számos köz- 

és magánszervezetben, többek között a Center for American Progress és 

a National Democratic Institute for International Affairs (Nemzeti 

Demokratikus Nemzetközi Ügyek Intézete) igazgatótanácsában 

tevékenykedik. Tagja a Külkapcsolatok Tanácsának." 

https://www.bakerdonelson.com/thomas-daschle 

• Byron Dorgan szenátor 

• Michèle Flournoy 

• Dick Gephardt képviselő 

• Stuart Holliday nagykövet 

• Capricia Marshall nagykövet 

• Mike Mullen admirális, USN (nyugállományú) 

• Don Nickles szenátor 

• Vince Stewart altábornagy, USMC 

(nyugalmazott) https://pineislandcp.com/team/ 

"Egyedülálló rálátásunk van arra, hogy a gyorsan változó 

technológiák milyen közvetlen hatással lesznek a a fejlődő 

preferenciákra a a védelmi, 

hírszerzési és szövetségi kormányzati ügyfelekre." - cégtájékoztató 

"Úgy véljük, hogy még mindig jelentős számú potenciális célpont 

van, amelyek versenyelőnyökkel rendelkeznek a 'big data' analitika, 

a vállalati IT, a biztonságos adatfeldolgozás, a zökkenőmentes 

ügynökségek közötti technológiai integráció, a kommunikáció és a 

képzési megoldások terén, amelyek profitálnának a mi mély 

tanácsadói padunkból, akik több évtizedes releváns kormányzati és 

védelmi szakértelemmel járulnak hozzá" - áll a tájékoztatóban. A 

dokumentum hozzáteszi: "Vezetői csapatunk jól felkészült arra, 

hogy a kormányzati szolgáltatások piacának minden 

kulcsfontosságú versenytényezőjében támogassa a potenciális 

célpontot, mivel egyedülálló rálátásunk van arra, hogy a gyorsan 

változó technológiák hogyan hatnak közvetlenül a védelmi, 

hírszerzési és szövetségi kormányzati ügyfelek változó 

https://www.bakerdonelson.com/thomas-daschle
https://pineislandcp.com/team/
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preferenciáira". 

https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders- 

tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-austin-michele-

flournoy-látom-a-felvétel-az-ovid-válaszban 

https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-looks-to-cash-in-on-covid-response
https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-looks-to-cash-in-on-covid-response
https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-looks-to-cash-in-on-covid-response
https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-looks-to-cash-in-on-covid-response
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Ez az "egyedülálló betekintés" abba, hogy "a gyorsan változó technológiák hogyan 

befolyásolják közvetlenül a védelmi, hírszerzési és szövetségi kormányzati ügyfelek 

változó preferenciáit", úgy hangzik, mintha megszegnék a titoktartási megállapodásokat, 

amelyeket a Biden-kormányzat vezető tisztviselőinek alá kellett írniuk, amikor felvették 

őket kormányzati munkára. 

"De ez a "forgóajtó" a kormányzat és az ipar között perverz 

ösztönzőket és összeférhetetlenséget hozhat létre, mondják az 

etikai szakértők. Mandy Smithberger, a Project on Government 

Oversight Straus Military Reform Project igazgatója szerint ez a 

szokásos üzletmenet ebben az esetben aggasztó. "Az ilyen jellegű 

összeférhetetlenségek különösen kiábrándítóak, tekintettel az 

indokolt kritikákra, amelyek szerint a Trump-kormányzat többször 

is személyes és pénzügyi érdekek előmozdítására használta a 

kormányt" - írta Smithberger egy e-mailben. "Bár ez nem 

szokatlan, mégis durva". 

https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders- 

tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-austin-michele-

flournoy-látom-a-felvétel-az-ovid-válaszban 

Ez a forgóajtó nem Trump volt elnökkel kezdődött és nem is ért véget, és ez pörög 

gyorsabban, mint valaha, a Biden-kormány idején. 

Lásd még: 

Hogyan gazdagodott meg Biden külpolitikai csapata - Stratégiai tanácsadók 

meghatározza Biden viszonyát a világhoz, írta Jonathan Guyer, 

július 6, 2020 

https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got- 

rich/ 

Összeférhetetlenség? Ez messze túlmutat ezen. 

Trump elnök aligha volt egyedülálló a kormányzat és az ipar közötti határvonal 

átlépésében, mivel Biden elnök kabinetjében számos olyan személyt választottak ki, akik 

ugyanebből a politika és az ipar közötti forgóajtóból kerültek ki, köztük Lloyd J. Austin III 

védelmi minisztert és Antony Blinkent (a WestExec Advisors hírnevét). 

Bár hivatalosan nem lobbicsoport, a WestExec Advisors az úgynevezett szürke zónában 

tevékenykedik, és sok, legtöbb vagy minden szempontból ugyanazt teszi, mint egy 

lobbicsoport. 

Tagjaik közé tartoznak: 

Antony Blinken - Antony J. Blinken 2021. január 26-án esküdött fel az Egyesült Államok 

https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-looks-to-cash-in-on-covid-response
https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-looks-to-cash-in-on-covid-response
https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-looks-to-cash-in-on-covid-response
https://www.thedailybeast.com/firm-tied-to-biden-contenders-tony-blinken-lloyd-austin-michele-flournoy-looks-to-cash-in-on-covid-response
https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got-rich/
https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got-rich/
https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got-rich/
https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got-rich/
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71. külügyminisztereként. 
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"2015-ben Obama elküldte Blinkent, hogy közölje Mohammed bin 

Szalmánnal, hogy az USA támogatja Szaúd-Arábia önvédelemhez 

való jogát, és semmi többet. Négy évvel később azonban az USA a 

fegyvereladásain keresztül egy folyamatban lévő háborúban 

[Jemenben] vett részt. A halálos áldozatok száma meghaladta a 

100 ezret egy aszimmetrikus konfliktusban, és a védelmi 

vállalkozó Raytheon több mint 3 milliárd dollár értékben adott el 

bombákat Szaúd-Arábiának". 

https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got- 

rich/ 

"Az alapot, a Ridgeline Partners-t Tony Blinken WestExec 

alapította, és "stratégiai rálátást nyújt az amerikai és szövetséges 

nemzetbiztonsági képességek szükségleteire és a feltörekvő 

lehetőségekre". A Ridgeline weboldalán felsorolt vállalatok között 

olyan adat- és technológiai start-up cégek szerepelnek, amelyek 

kormányzati szerződéseket láttak, köztük néhány üzletet a 

Védelmi Minisztériummal"." 

https://www.cnbc.com/2020/12/10/biden-secretary-of-state- 

pick-blinken-linked-to-fundwith-national-security-portfolio.html 

Ez azt a látszatot kelti, mintha "átlépnénk a határvonalat" a tanácsadás és a lobbizás 

között. Ez nem egy példa azokra a fajta homályos feltételezésekre, amelyeket a 2021-es 

stratégiai versenytörvény elejétől a végéig találunk, hanem egy nagyon világos és 

egyértelmű "összeférhetetlenség". 

Michèle Flournoy - "A WestExec Advisors társalapítója és ügyvezető partnere, valamint 

a Center for a New American Security (CNAS) korábbi társalapítója és vezérigazgatója, 

ahol jelenleg az igazgatótanács elnöke. Michèle tagja a Booz Allen Hamilton, az Amida 

Technology Solutions, a The Mission Continues, a Spirit of America, a The U.S. Naval 

Academy Foundation és a CARE igazgatótanácsának, és tagja a The Leadership Council 

for Women in National Security tiszteletbeli tanácsadó bizottságának. Michèle korábban 

tagja volt az elnök hírszerzési tanácsadó testületének, a CIA igazgatójának külső 

tanácsadó testületének és a védelmi politikai testületnek, jelenleg pedig a 

Külkapcsolatok Tanácsának és az Aspen Strategy Groupnak a tagja, valamint a Harvard 

Belfer Center for Science and International Affairs vezető munkatársa." - olvasható a 

közleményben. (Nyilvánvaló, hogy Flournoy asszony a Biden-kormányzat egyik alfa 

"intervencionistája", és úgy tűnik, hogy számos markáns összeférhetetlenséggel 

rendelkezik.) 

A Center for International Policy múlt hónapban közzétett 

tanulmánya szerint a CNAS finanszírozásának közel fele a 

https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got-rich/
https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got-rich/
https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got-rich/
https://westexec.com/ridgeline/
https://www.cnbc.com/2020/12/10/biden-secretary-of-state-pick-blinken-linked-to-fund-with-national-security-portfolio.html
https://www.cnbc.com/2020/12/10/biden-secretary-of-state-pick-blinken-linked-to-fund-with-national-security-portfolio.html
https://www.cnbc.com/2020/12/10/biden-secretary-of-state-pick-blinken-linked-to-fund-with-national-security-portfolio.html
https://www.congress.gov/bill/110th-congress/house-bill/2316
https://www.cnas.org/people/mich%C3%A8le-flournoy
https://www.congress.gov/bill/110th-congress/house-bill/2316
https://www.politico.com/newsletters/transition-playbook/2020/11/13/liberals-take-on-bidens-likely-pentagon-pick-791660
https://www.politico.com/newsletters/transition-playbook/2020/11/13/liberals-take-on-bidens-likely-pentagon-pick-791660
https://www.politico.com/newsletters/transition-playbook/2020/11/13/liberals-take-on-bidens-likely-pentagon-pick-791660
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Lockheed Martin, a Boeing, a General Dynamics, a Northrop 

Grumman és a Raytheon cégektől származik. 
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https://www.politico.com/newsletters/transition- 

playbook/2020/11/13/liberals-take-on-bidens-likely-pentagon- 

pick-791660 

Flournoy beszélt egy kicsit a WestExec munkájáról a Szilícium-

völgyi start-up cégekkel, hogy szerződést kössön a Pentagonnal, 

ahol úgy látja, hogy jobban ki kell használni az új technológiákat, 

amelyek nem feltétlenül a nagyobb, hagyományosabb védelmi 

vállalkozók erősségei. 

"A játék lényege az, hogy hogyan teszi lehetővé a Védelmi 

Minisztérium számára, hogy valóban hozzáférjen a 

csúcstechnológiához, és azt katonai célokra adaptálja" - mondta 

Flournoy egy 2019-es podcast-interjúban a Chicagói Egyetemen. 

"Ez az egyik olyan dolog, amiben a WestExec segíteni próbál. 

Hogyan lehet ezeket a kisebb, élvonalbeli technológiai cégeket 

ténylegesen eligazodni a DoD és a nemzetbiztonsági térben?". 

https://www.politico.com/news/2020/11/23/westexec-advisors- 

biden-szekrény-440072 

A WestExec csak egyike Blinken és Flournoy egymást átfedő 

szerepeinek, amelyek révén naprakészek maradnak olyan 

trendekkel kapcsolatban, amelyekhez másoknak nincs 

hozzáférésük. Flournoy például korábban a Pentagon védelmi 

politikai tanácsában, az elnök hírszerzési tanácsadó testületében 

és a CIA igazgatójának külső tanácsadó testületében dolgozott; e 

pozíciók mindegyike hozzáférést biztosít a tagoknak bizalmas 

információkhoz, amelyek viszont hasznos betekintést nyújtanak a 

vállalati ügyfelek megnyeréséhez és kiszolgálásához. A tagsághoz 

etikai nyilatkozatokat kell tenni, bár ezek a dokumentumok egyike 

sem nyilvános, ami az átláthatatlanság egy újabb rétegét jelenti. 

https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got- 

rich/ 

Azzal, hogy a WestExec nem jegyezteti be magát lobbicsoportként, elkerüli a közzétételi 

követelményeket, és így az árnyékban működhet, ahol a legtöbb bűnöző is boldogul. 

A Bidennel szorosan együttműködő emberek közül azonban 

sokan a stratégiai tanácsadó cégek átláthatatlan világába, és 

ezáltal a világ legnagyobb vállalatainak hálózatába keveredtek. 

Ha offshore érdekeltségű vállalatoknak adtak tanácsot, ez 

potenciális konfliktusokat jelent. "Az etikai törvények egyik 

legnagyobb hiányossága, hogy nem követeljük meg a stratégiai 

https://www.politico.com/newsletters/transition-playbook/2020/11/13/liberals-take-on-bidens-likely-pentagon-pick-791660
https://www.politico.com/newsletters/transition-playbook/2020/11/13/liberals-take-on-bidens-likely-pentagon-pick-791660
https://www.politico.com/newsletters/transition-playbook/2020/11/13/liberals-take-on-bidens-likely-pentagon-pick-791660
https://www.politico.com/newsletters/transition-playbook/2020/11/13/liberals-take-on-bidens-likely-pentagon-pick-791660
https://www.politico.com/newsletters/transition-playbook/2020/11/13/liberals-take-on-bidens-likely-pentagon-pick-791660
https://www.politico.com/news/2020/11/23/westexec-advisors-biden-cabinet-440072
https://www.politico.com/news/2020/11/23/westexec-advisors-biden-cabinet-440072
https://www.politico.com/news/2020/11/23/westexec-advisors-biden-cabinet-440072
https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got-rich/
https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got-rich/
https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got-rich/
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tanácsadóktól, hogy regisztráltassák magukat, mint 
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 lobbisták",mondtaMandySmithberger a Projecton projektről 

Kormányzati felügyelet. 

https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got- 

rich/ 

Lehet, hogy ebben téved. Lásd H.R.2316 - 110. kongresszus (2007-2008). 

Emlékezzünk vissza a "Daschle-kapukra". Ennek jogszerűségét még nem támadták meg, 

és tekintettel a kormányzati korrupció ösztönzésének lehetőségére, valamint a 

potenciális korrupció halálos következményeire. Az ukrajnai háború legalább prima facia 

bizonyítéka ennek a halálos korrupciónak. 

Az amerikai politikusok felett gyakorolt különleges érdekeltségi kontroll világa talán nem 

is olyan átláthatatlan, mint ahogy Mandy Smithberger sugallja. Ezek a háborúk nem csak 

ártatlanok millióit ölik és csonkítják meg, és további millióknak okoznak "kitelepített 

embereket", hanem nagymértékben megnövekedett részvényosztalékot is termelnek 

Biden elnök kabinetjének sok vagy legtöbb vezető kabinettagjának közeli barátai és 

munkatársai számára. 

 
Antony Blinken 

• https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got- 
gazdag 

• https://antibellum679354512.wordpress.com/2022/01/07/videos 

-és-szöveg-blinken-stoltenberg-lenged-előzetes-diktátum-
ultimátum-oroszországnak-a-nato-fm-találkozót követő-
ultimátum-az-oroszországhoz-után 

• https://www.globalresearch.ca/blinken-stoltenberg-unleash- 
példa nélküli-diktátum-ultimátum-oroszország-után-nato-
fm- találkozó/5766645 

 
Avril Haines, "A nemzeti hírszerzés igazgatója (DNI) A nemzet legfőbb hírszerzési 
tisztviselője - a DNI - az Egyesült Államok hírszerző közösségének (U. S. Intelligence 
Community, IC) kijelölt vezetője, amely 18 ügynökség és szervezet, köztük a CIA, a 
Nemzetbiztonsági Ügynökség, a Nemzeti Felderítő Hivatal és a DNI Hivatala". 

 

Szakmai/akadémiai karrier 
Miután elhagyta az Obama-kormányzatot, Haines a 
magánszektorban dolgozott, olyan vállalatoknak adott tanácsokat, 
mint a denveri székhelyű, adatelemzésre szakosodott Palantir 
Technologies nemzetbiztonsági vállalkozó. 
A WestExec Advisors igazgatója, egy washingtoni székhelyű 
stratégiai tanácsadó cég, amelyet 2017-ben alapítottak volt 
Obama-kormányzati tisztviselők, köztük Antony Blinken (Biden 

https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got-rich/
https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got-rich/
https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got-rich/
https://www.congress.gov/bill/110th-congress/house-bill/2316
https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got-rich
https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got-rich
https://prospect.org/world/how-biden-foreign-policy-team-got-rich
https://antibellum679354512.wordpress.com/2022/01/07/videos-and-text-blinken-stoltenberg-unleash-unprecedented-diktat-ultimatum-to-russia-following-nato-fm-meeting/
https://antibellum679354512.wordpress.com/2022/01/07/videos-and-text-blinken-stoltenberg-unleash-unprecedented-diktat-ultimatum-to-russia-following-nato-fm-meeting/
https://antibellum679354512.wordpress.com/2022/01/07/videos-and-text-blinken-stoltenberg-unleash-unprecedented-diktat-ultimatum-to-russia-following-nato-fm-meeting/
https://antibellum679354512.wordpress.com/2022/01/07/videos-and-text-blinken-stoltenberg-unleash-unprecedented-diktat-ultimatum-to-russia-following-nato-fm-meeting/
http://www.globalresearch.ca/blinken-stoltenberg-unleash-
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külügyminisztere) és Michèle Flournoy (Obama elnök alatt a 
védelmi minisztérium volt politikai államtitkára).... 
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https://breakingdefense.com/2021/02/whos-who-in-defense- 
avril-d-haines-nemzeti-hírszerzés-igazgatója 

 
Palantir - 2003-ban alapították a CIA-t is magában foglaló befektetők tőkéjével. 
- olyan szoftvereket kínál, amelyek segítenek a szervezeteknek az adatok 
elemzésében... A Palantir kormányzati üzletága 2020-ban sokkal 
gyorsabban nőtt, mint a kereskedelmi üzletága. A teljes bevétel 47%-kal, 
mintegy 743 millió dollárról 47 millió dollárra nőtt. 
1093 millió dollár 2020-ban. A kormányzati üzletág 77%-kal 610 millió 
dollárra, míg a kereskedelmi üzletág 21%-kal 482 millió dollárra 
emelkedett a 2020-as 10K szerint. A negyedik negyedévben a Palantir 
kormányzati szegmense 85%-kal 190 millió dollárra ugrott, míg a 
kereskedelmi szegmens 4%-kal 132 millió dollárra emelkedett - jegyezte 
meg a CNBC. 
https://www.forbes.com/sites/petercohan/2021/04/11/palantir- 
technologies-stock-could-fall-17/?sh=72526e6a6857 

 
Avril Haines asszony a védelmi ipar és a kormányzati hírszerző közösség közötti 
forgóajtó tengelyében áll, és bizonyíthatóan legalább az összeférhetetlenség látszatát 
kelti. 

És hol ér véget mindez? 

Nem egy olyan hely, 

ahová el akarunk menni. 

https://breakingdefense.com/2021/02/whos-who-in-defense-avril-d-haines-director-of-national-intelligence/
https://breakingdefense.com/2021/02/whos-who-in-defense-avril-d-haines-director-of-national-intelligence/
https://breakingdefense.com/2021/02/whos-who-in-defense-avril-d-haines-director-of-national-intelligence/
https://www.forbes.com/sites/petercohan/2021/04/11/palantir-technologies-stock-could-fall-17/?sh=72526e6a6857
https://www.forbes.com/sites/petercohan/2021/04/11/palantir-technologies-stock-could-fall-17/?sh=72526e6a6857
https://www.forbes.com/sites/petercohan/2021/04/11/palantir-technologies-stock-could-fall-17/?sh=72526e6a6857
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	29.  Felmerült-e valaha Önben, elnök úr, hogy egy háború kiprovokálása egy olyan országban, ahol több mint 30 amerikai biológiai "kutatási" laboratórium található, olyan biológiai kórokozók felszabadulásához vezethet, amelyek a COVID-19-nél sokkal ros...
	30. Szivárognak-e valaha vagy gyakran a BSL-3 és 4 laboratóriumokból?

	Wintrol asszony fent idézett, közzétett vallomásával a három vezető amerikai tisztviselő közül kettő elismeri és megerősíti azokat az orosz állításokat, amelyek szerint Ukrajnában fegyverként felhasználható biológiai kórokozók vannak.
	Steven Edwards

	A valószínűsíthető okot a laptop részletei, az amerikai tisztviselők nyilatkozatai és az amerikai
	Korábbi magas rangú amerikai tisztviselők beismerései arról, hogy az amerikai tisztviselők szándékos, szélsőséges megtévesztést követtek el, ami más nemzetek háborúit okozta.
	18 U.S. Code § 175 - Biológiai fegyverekkel kapcsolatos tilalmak


	És most egy népszerűtlen elnök amerikai kényszerítő befolyást és fegyvereket használ, beleértve a biológiai fegyverként használható, rendkívül fertőző biológiai kórokozókat, és manipulálja az európai szövetségeseket egy újabb népszerűtlen háborúba - a...
	32. A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) hitelességi kérdései
	33.  Politikai és igazságügyi korrupció, valamint az Egyesült Államok mulasztása a biológiai fegyverekről szóló egyezmény (BWC) betartásában
	Az amerikai politikai korrupció és a legújabb leleplezések vázlata
	A legfrissebb megsemmisítő bizonyítékok a kortárs, korábban titkos politikai korrupcióról az USA-ban
	10:20 PM - 2022. ápr. 15., 2022. ápr. 15.

	Igazságügyi korrupció az Egyesült Államokban
	Az Egyesült Államok Szenátusának Pénzügyi Bizottságának 28 jelenlegi tagja közül huszonheten részesültek gyógyszeripari vállalatok "adományaiból". Ez első látásra bizonyíték arra, hogy az amerikai kormányzat legmagasabb szintjein a korrupció telített.

	Vajon "önvédelemnek" minősülne, ha az USA erőszakkal biztosítaná ezeket a
	Provokálatlanul?
	Az ukrajnai háború jelenlegi szakaszának idővonala
	A jelenlegi ukrajnai háborúhoz vezető idővonal

	Egy gyermeki csalás
	 2022. március 8. A Bloomberg bejelentette:
	Összefoglalva, a:
	e) Majd Oroszországot hibáztatja az amerikai és a globális inflációért, "Putyin áremelkedésének" nevezve azt.
	A CNBC felmérése szerint Biden támogatottsága új mélypontra süllyedt a gazdasági pesszimizmus és az inflációs gondok közepette

	Biztosra vehető, hogy a demokratáknak a novemberi választások előtt többnemzetiségű háborúvá kell fokozniuk az ukrajnai konfliktust.
	Rendszerváltás - Külföldi kormányok megdöntésére irányuló, kategorikusan illegális kísérletek.
	Így kellene működnie a demokráciának, amikor a választott tisztségviselők helyett egy burjánzó amerikai kapitalista agytröszt arctalan alkalmazottai határozzák meg a külpolitikai döntéseket? Mindenesetre ez így működik.

	Az ENSZ Alapokmánya és az azt követő határozatok az államok belügyeibe való beavatkozás megengedhetetlenségéről
	Biden elnök ismételt   nyilatkozatai, amelyek azt bizonyítják,  hogy    szándékában áll (illegálisan)
	Amerikai politikusok, filmsztárok és a média cinkossága az orosz kormány megdöntésének kísérletében
	Cenzúra - az amerikai alternatív hírek támadása és Elon Musk különös esete
	Az alternatív hírek elhallgattatása (alt-news)
	Mondj nemet a cenzúrára: Menjünk a címlapok mögé
	Egy amerikai újságíró eltűnik Ukrajnában. A csend fülsiketítő
	Egy anekdotikus történet

	67 külföldi kormány listája, amelyeket az USA csak a második világháború óta megpróbált megdönteni.
	Más népek kormányainak megdöntése: A Mester
	37. Tudomásuk szerint az USA-nak régóta és bizonyítottan szokása más kormányok megdöntése?
	Ez majdnem 50-szer több orosz halt meg a második világháborúban, akik a náci Németország ellen védték nemzetüket, mint amerikaiak, és most az USA tele rakta Ukrajnát nácikkal, akik módszeresen több mint 13 000 ártatlan embert mészároltak le Ukrajna Do...

	Az ukrajnai neonáci "problémában" játszott amerikai szerepről szóló hivatkozási lista
	A halálra ítélt minszki megállapodások
	38. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma, vagy bármely amerikai kormányzati szerv vagy ügynökség, vagy Ön, Elnök úr személyesen és őszintén bátorította-e az ukrajnai (amerikaiak által kiszabott) vezetést, hogy kövesse a minszki megállapodások felté...
	39. Igaz-e, hogy a Donbassz történelme, népe, kultúrája és ipara általában véve nagymértékben különbözik Ukrajna és Oroszország többi részétől?
	40. Igaz-e, hogy Ukrajnában sokan, köztük a Donbassz régióban, különösen Donyeckben és Luhanszkban az emberek többsége úgy vélte, hogy Viktor Janukovics demokratikusan megválasztott elnök 2014-es megbuktatása egy külföldről koordinált puccs volt?

	Amerikai/ukrán irányítású népirtás Donbasszban
	43. Igaz-e, hogy Donyeck és Luhanszk lakosságát Kijev népirtásnak vetette alá, és vannak ott gyerekek, akiknek egész életüket a föld alatt kellett leélniük, hogy ne csonkítsák meg vagy öljék meg őket az Ukrajnából érkező amerikai rakéta- és bombatámad...
	Ez egy hétig tartott, ami Putyin elnök beavatkozásához vezetett 2022. február 24-én. Több mint 15 000 aknavető és/vagy bombalövés egy nap alatt.
	44. Számos amerikai és európai "hírszolgáltató" Ukrajnát "békés Ukrajnaként" emlegeti. Ön, elnök úr, "békésnek" tartja 13 000 ember, nő, férfi, lány és fiú megölését (Luganszkban és Donyeckben, Ukrajna Donbasszi régiójában 2014 és 2020 között)?

	A tragikus tény az, hogy 2020-ban az amerikai polgárok a világ egyik legfelháborítóbb, legmegbánhatatlanabb és bizonyítottan gyermekbántalmazóját választották elnöknek, a vállalati tulajdonú "hírmédia" vezetésével.
	45. Ön, elnök úr, gyermekbántalmazásnak tekintené, ha egész városok (Luganszk és Donyeck az ukrajnai Donbassz régióban) gyermekeit arra kényszerítené, hogy egész életüket a föld alatt éljék, hogy elkerüljék a Kijev által elrendelt amerikai rakéták, ra...
	46. Az, hogy nyolc évig a föld alatt kell élnie, "provokatív"?
	47. Igaz, hogy a donyecki és luhanszki emberek többsége az Ukrajnától való elszakadásra szavazott?

	A szavazók megölése, mielőtt még szavazhatnának, nem szabad és nem tisztességes esemény.
	48. Ön, elnök úr, szabad és/vagy tisztességes eseménynek tartja-e a szavazók lelövését és megölését egy népszavazáson?
	49. Provokatív a szavazók lelövése?
	50. A Time.com, a fenti, 2014. május 12-i kelet-ukrajnai idézet forrása, amely az ukrán erők szavazókra lövöldözéséről szól, általában megbízható nyugati hírforrásnak számít?

	NATO - Egy hadsereg (legitim) ok nélkül
	51. Igaz-e, hogy titkosítás alól feloldott dokumentumok szerint Baker, Bush, Genscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Hurd, Major és Woerner biztonsági biztosítékokat nyújtott a NATO bővítése ellen a szovjet vezetőknek?
	52. Ön, elnök úr, személy szerint jó dolognak tartja-e a kollektív büntetést(?), és tisztában van-e Ön, elnök úr, az USA által világszerte, és most legutóbb Oroszország ellen alkalmazott kollektív büntetések teljes mértékével?

	Kollektív büntetések: Jogellenes gazdasági szankciók és gyűlölet
	Leleplezték a világ legtöbb szankcióval sújtott országát - Oroszország vezeti a hírhedt listát, amelyen Irán, Kuba, Észak-Korea, Venezuela, Szíria és Mianmar is szerepel - 2022. április 9.



	A gazdasági szankciók kollektív büntetések
	A turistaszállás-szolgáltató szerint az oroszok és a fehéroroszok nem szívesen látott vendégek - Az Airbnb megtiltotta a két nemzet népének, hogy igénybe vegyék szolgáltatásait 5 Apr, 2022
	Az amerikai szokás "a vadság átadása"
	"Elnöki hatalom és nemzeti erőszak: James K. Polk

	Lynch-csőcselék létrehozása, kollektív büntetés, visszaütés és rasszizmus
	54. Ön, elnök úr, az orosz kormány megdöntésére és barátai és politikai támogatói további gazdagodására irányuló lázas kísérletei során, főként az olaj-, fegyver- és egyéb hadiiparban, egyidejűleg elindította Amerika legújabb lincselőcsapatát? Gondolt...

	Az USA számtalan bizonyítatlan állítást tényekként közöl, köztük a nemi erőszakot is.
	Az NBC jelentésének valóságtartalmát megkérdőjelező hangok azonban nem hangzanak el.
	Az ukrajnai konfliktusban eddig tett amerikai lépésekkel kapcsolatban az egyik legnevetségesebb dolog az, hogy az amerikai kormány és gazdaság gyakorlatilag minden szervének Oroszország elleni bevetése jelentős és mérhető gazdasági visszahatást és még...
	Úgy tűnik, hogy a nyugati világ pénzügyi varázslói elfelejtették az 1922-es protekcionista Fordney-McCumber törvény tanulságait, amely nagyban hozzájárult az 1929-es tőzsdei összeomláshoz, valamint az 1930-as Smoot-Hawley törvény, amely fokozta a prot...
	55. Ön, elnök úr rasszista? Ön a buszozás ellen szavazott?
	56. [Rasszizmus/kollektív büntetés] Gondolt-e Ön, elnök úr arra, hogy a vállalati/katonai, gazdasági és média lincshangulat, amelyet Ön, elnök úr Oroszország megtámadására gyűjtött össze, szintén erősen rasszista, ahogyan azok a neonácik is, akiket az...
	Egy archaikus hominin csoport genetikai története a szibériai Denisova-barlangból
	Ehelyett az USA most erősen támaszkodik az évszázados oroszellenes sztereotípiáira, hogy felkorbácsolja a csőcseléket, hogy mindenhol minden oroszra vadászzon, üldözzön és diszkrimináljon.
	Az Egyesült Államok által kivetett szankciók sértik a nemzetközi jogot, és a rendszerváltás eszközei. Az emberiség egyharmadát érintik 39 országban. Az emberiség elleni bűncselekményt jelentenek, amelyet a katonai beavatkozáshoz hasonlóan népi kormány...


	Monopolisztikus közösségi média, amely a gyűlöletbeszédet támogatja
	Az euro-amerikai kitelepítés és a Kína- és Oroszország-gyűlölet szindrómák
	Tényleges és közvetlen fenyegetés
	58. Hányszor hivatkozott az USA a "közvetlen fenyegetésre" bizonyíték nélkül, hogy igazolja más országok invázióját, és azt, amit egyesek "bíróságon kívüli kivégzéseknek", mások pedig gyilkosságnak neveznek?
	59. Igaz, hogy ezeket a megállapodásokat (amelyek szerint a NATO nem terjeszkedik kelet felé) megszegték, és a NATO kelet felé irányuló mozgása egészen Oroszország határaiig, például Lengyelországban, közismert tény?
	60. Vajon a legtöbb ember, ha Putyin elnök helyében lenne, a NATO bizonyított keleti terjeszkedését számos olyan megállapodás megsértésének tekintené, amelyek szerint ilyen akciók nem történnek, és e megállapodások kirívó megsértését rendkívül provoka...
	61. Ön, elnök úr, provokatívnak tartaná, ha egy sor szigorúan titkos külföldi BSL-3 és BSL-4 "kutatási" laboratórium lenne a határán?

	A felbujtás súlyos bűncselekmény lehet.
	63. Tekintettel arra az ésszerű lehetőségre, hogy Ön, elnök úr, nem maga találta ki ennek a nemzetközi bűnszövetkezetnek a tervét, legyen olyan kedves, és ossza meg velünk annak a személynek és/vagy csoport(ok)nak a nevét, aki(k) ezt a tervet javasolt...

	A média cinkossága: konszolidáció, monopóliumok és az amerikai közvélemény támogatása az USA beavatkozása az ukrajnai belügyekbe katonai kiképzők, fegyverek és pénz küldésével.
	65. Hallott már Ön, elnök úr, valaha a "médiakonszolidációról"?
	66. A Google, a Facebook, a YouTube és a Twitter sokak szerint monopolhelyzetben van a médiaterületükön?
	67. Ez az amerikai jog és az emberi jogi törvények szerint törvénytelen?
	68. A nagy médiamonopóliumokkal sokkal könnyebbé válik a hazugságok eladása az amerikai és a világ közönségének?
	Az orosz különleges erők elfogták az orosz katonákat kínzó ukrán nacionalistákat, állítja a törvényhozó 29.03.2022
	Az orosz védelmi minisztérium egyelőre nem erősítette meg a törvényhozó állítását.
	Donbasszi civilek kínzása a titkos mariupoli börtönben, 15.04.2022
	Lásd még:

	Néhány szívszorító fotó és videó Ukrajnából, amelyek nem megtévesztőek vagy hamisítottak, az alábbi linkeken található.
	69. Lehetséges, hogy az amerikai vállalatok és kormányok elsöprő befolyása miatt az amerikai monopolhelyzetben lévő amerikai mainstream "hírek", élükön a CNN-nel, összeolvadtak a hollywoodi filmgyártás módszereivel, hogy "könnyfakasztó", részben és né...
	70. Hány ártatlan ukránnak, ártatlan donbászi embernek és ártatlan orosz katonának kell még meghalnia, mielőtt az USA tárgyalni kezd Oroszországgal az ukrajnai invázió előtt kiadott követeléseinek listájáról, hogy a NATO vonuljon vissza a határairól, ...
	71. Ön, elnök úr, komolyan azt hiszi, hogy van élet, szabadság és/vagy a boldogságra való törekvés (14th módosítás), amikor az amerikai közvéleményt megtévesztik és lasszóval ráveszik, hogy támogasson egy igazságtalan háborút, amely órák vagy akár per...

	Hozzájárulás a globális éhezéshez és halálhoz
	Az USA örökös hegemónia érvényesítésére tett kísérletének "járulékos költségei": Éhezés
	76. Mit érez Ön, elnök úr, ha tudja, hogy az élelmiszerárak emelkedése miatt naponta további több ezer ember hal éhen, akik többnyire színesbőrűek?
	77. Vajon a Demokrata Párt támogatta a Konföderációt és a rabszolgaságot az amerikai polgárháború idején, és a Wall Street volt New York legnagyobb rabszolgapiacának helyszíne?
	78. Zavarja Önt, elnök úr, egyáltalán az a tény, hogy az Ön kormánya illegális konfliktusai, illegális szankciói, és legutóbb Putyin elnök szándékos és illegális provokálása Putyin erkölcsileg és jogilag indokolt ukrajnai önvédelmi műveleteire, vagy u...
	A "medvecsapda"

	Ki a csapdász(?) és ki a csapdába esett?
	80. Eszébe jutott már Önnek, elnök úr, hogy ahelyett, hogy Putyin elnök az Ön csapdájába esett volna, Ön, elnök úr, az övébe esett, és/vagy valaki más, akit ismer?
	Mint minden nárcisztikusnál, náluk is abszolút a legyőzhetetlenség érzése. Mint azt a görög tragédiákat ismerők tudják, az önhittséggel kapcsolatos tragédiáknak mindig rossz következményei vannak azok számára, akiket megfertőzött.
	Igen, az USA mindent kockára tesz - az egész földi élet jövőjét - egy kockadobáson, azt gondolván.

	Intézményesített paranoia, amely önbeteljesítő próféciákhoz vezet.
	81. Igaz-e, hogy Oroszország és Kína együttesen az elmúlt években bármikor, az energia- és ritkaföldfémek exportjának leállításával egyik napról a másikra összeomlaszthatta volna az amerikai és az európai gazdaságot?

	Rasszizmus és nácizmus
	82. Ha az ukránok feketék, ázsiaiak vagy közel-keletiek lennének, érdekelne bárkit is egy invázió? Az egész világon szívesen fogadnák a menekültjeiket?
	83. Ha az ukrajnai támadót az USA-nak tekintenék, vajon a nyugati közönség sírna-e egy másik nemzet életének elvesztése, szenvedése és pusztulása miatt?
	84. Gyakorlatilag az egész afrikai kontinens egy hatalmas amerikai/brit/francia gyarmat? És ki sír emiatt (kivéve azokat a hangtalan milliókat, akik éhen halnak és családjaikat)?
	A Nyugat tisztában van az ukrajnai rasszizmussal, neonácizmussal és atrocitásokkal, de titokban tartja - tudósok 25.03.2022
	85. Ön, elnök úr, azt mondaná, hogy Oroszország és Putyin elnök provokációi, különösen az Ön kormánya részéről, elsősorban az amerikai geostratégiai pozícionálásra, Putyin elnök kormányának megdöntésére irányuló vágyra, nyereségvágyra vagy arra irányu...
	86. Ön, elnök úr, tisztában van a nácizmusban rejlő rasszizmussal?

	Biden elnök népszerűségi mutatói az Egyesült Államokban új rekordmélységbe zuhantak
	87. Ön, elnök úr, tisztában van azzal, hogy e sorok írásakor az Ön támogatottsága az Egyesült Államokban új rekord mélységbe zuhant, és ez valószínűleg még rosszabb lesz, mivel a gazdasági visszahatás az Ön, elnök úr és barátai által szándékosan előid...

	A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy az amerikai polgárok erősen bizalmatlanok az amerikai mainstream hírekkel szemben
	88. Ön, elnök úr úgy gondolja, hogy az Ön "stratégiai félretájékoztatása", más néven "információs háborúja" (teljes kitalációk, pl. hogy Oroszország vegyi fegyvereket készített elő Ukrajna számára, ahogyan arról az NBC híradója beszámolt), amelyről is...
	Az USA 46 ország közül az utolsó helyen áll a médiába vetett bizalom terén - derül ki a Reuters Institute jelentéséből
	Americans' Trust in Media Dips to Second Lowest on Record by Megan Brenan, October 7, 2021
	A Pew felmérése szerint riasztóan csökken az amerikaiak hírekbe vetett bizalma

	Torzítások és téveszmék Amerika vezető politikusaitól
	Jelentés: Clinton Hitlerhez hasonlítja Putyint

	Bíznak-e az amerikaiak az amerikai kormányban?
	89. Ön szerint, elnök úr, az amerikaiak bíznak önben vagy a kormányában? A kormány iránti közbizalom történelmi mélyponton

	Bíznak-e a kínaiak a kínai kormányban?
	Kína pulzusát mérve - az Ash Center kutatócsoportja bemutatja a hosszú távú közvélemény-kutatás eredményeit 2000. július 9.

	Kormányzati finanszírozású amerikai szórakoztató média - Programozás a gyilkolásra
	Lásd: A parancsnokság színterei:

	Hamis zászlós műveletek
	A) A mariupoli színház bombázása
	Ugyanez a kétségbeesés érzése jellemezte Zelensky gondosan megírt beszédét a kongresszus előtt, amelyben Martin Luther King Jr. "Van egy álmom" beszédét idézte, és a civil lakosság szenvedését bemutató, nagy volumenű videót játszott le, hogy a repülés...
	Miközben Zelensky katonai beavatkozásért könyörög a kongresszusnak, a színházi támadás híre
	Gyanús jelek, lyukak az ukrán kormány narratívájában

	"Amikor [az azovi katonák] távoztak, elpusztították a
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