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Het bewijs is nu deﬁnitief: twee straaljagers van de
Oekraïense regering neergeschoten Malaysian Airlines
MH17. Het was geen 'Buk' Surface to Air-raket
Regio: Rusland en FSU
Thema: Amerikaanse NAVO-oorlogsagenda
Diepgaand rapport: OEKRAÏNEVERSLAG

Door Eric Zuesse
Global Research, 5 november 2014
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Dit belangrijke artikel werd voor het eerst gepubliceerd in augustus
2014. De beoordeling is grotendeels correct.
We gaan aanzienlijk verder dan tot nu toe is onthuld door de
professionele inlichtingengemeenschap, om het feitelijke bewijs te
leveren dat afdoende aantoont dat (en hoe) de Oekraïense regering het
Maleisische vliegtuig, MH-17, op 17 juli heeft neergeschoten.
Het laatste rapport van de inlichtingengemeenschap werd op 3 augustus headliner door Robert Parry,
"Flight 17 Shoot-Down Scenario Shifts," en hij onthulde daar dat,
“In tegenstelling tot de publieke beweringen van de Obama-regering die oostelijke
Oekraïense rebellen en Rusland de schuld geven voor de neergeschoten vlucht van
Malaysia Airlines 17, hebben sommige Amerikaanse inlichtingenanalisten geconcludeerd
dat de rebellen en Rusland waarschijnlijk niet de schuld hadden en dat het erop lijkt dat
de Oekraïense regeringstroepen schuld, volgens een bron ingelicht over deze
bevindingen. Dit oordeel - in strijd met wat president Barack Obama en staatssecretaris
John Kerry publiekelijk hebben geuit - is grotendeels gebaseerd op het ontbreken van
bewijs van de Amerikaanse regering dat Rusland de rebellen een Buk
luchtafweerraketsysteem heeft geleverd dat nodig zou zijn om een civiele straalvliegtuig
vliegen op 33.000 voet, zei de bron, die sprak op voorwaarde van anonimiteit. "
Het is eigenlijk op veel meer gebaseerd; het is niet gebaseerd op een gebrek aan bewijs, maar op
positief bewijs dat de Oekraïense regering het vliegtuig neerschoot en zelfs bewees hoe het was
gedaan. U zult dit bewijs hier voor het eerst gedetailleerd zien.

Wereldwijde onderzoeksuitgevers

De reacties van de lezer op mijn artikel van 31 juli, "Eerste onderzoek van de Maleisische MH-17
Cockpit-foto toont dat de Oekraïense regering dat vliegtuig neerstoot", verschaften links en leiden naar
onafhankelijk aanvullend bevestigend bewijs ter ondersteuning van dat verhaal van de wederopbouw
van de gepensioneerde Lufthansa-piloot Peter Haisenko van deze gebeurtenis, in die mate dat ik, na
de kwestie verder te hebben onderzocht, nu genoeg zelfvertrouwen heb om te zeggen dat het
bewijsmateriaal in deze kwestie inderdaad "sluitend" is, dat Haisenko gelijk heeft.
Hier is al dat bewijs, dat me collectief overtuigt dat de conclusie van Haisenko daar inderdaad de
enige is die dit wrak zelfs mogelijk kan verklaren:
"Er zijn twee of drie stukken romp geweest die echt pokdalig zijn met wat bijna lijkt op
machinegeweervuur, heel erg krachtig machinegeweervuur."
Deze opmerkelijke uitspraak komt niet van Haisenko, maar van een van de eerste OVSEonderzoekers die op het toneel van de ramp arriveerden.
Ga naar https://www.youtube.com/watch?v=7ze9BNGDyk4 en je zult het zien.
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Dat YouTube-fragment in een interview met Michael Bociurkiw komt van een man die dat is
“Een Oekraïens-Canadese monitor bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking
in Europa (OVSE), [wie] heeft de crashsite van vlucht MH17 van Malaysia Airlines van
dichtbij gezien ... Bociurkiw en een andere collega waren de eerste internationale
monitors die het wrak bereikten nadat de straaljager op 17 juli was neergeschoten boven
een door rebellen vastgehouden regio in Oost-Oekraïne. "
Die beschrijving van hem is van de inleiding tot het volledige interview met hem, in het CBCnieuwsartikel van 29 juli 2014: “Malaysia Airlines MH17: Michael Bociurkiw praat over de eerste zijn op
de crashsite .” De veel kortere youtube-clip toont alleen wat wordt gepresenteerd op 6: 10-6: 24 van
dit CBC-interview met Bociurkiw. De CBC-verslaggever in de video gaat het interview vooraf met de
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aankondiging: "Het wrak smeekte nog toen een klein team van de OVSE daar aankwam." Dus: hij
moest er heel snel zijn geweest. "Er kwamen dagen geen andere ambtenaren aan", zei ze.
Dus: een van de eerste twee internationale monitoren ter plaatse zag overtuigend bewijs dat het
Maleisische vliegtuig was getroffen door "heel erg krachtig machinegeweervuur", niet door
grondrakettenvuur.
Peter Haisenko's reconstructie van het neerhalen van dat vliegtuig werd hier ter plaatse in wezen
bevestigd door een van de eerste twee internationale OVSE-monitoren die ter plaatse arriveerden,
terwijl het wrak nog steeds smeekte. Dat is zo dicht bij maagdelijk, onaangeroerd bewijs en getuigenis
als we ooit zullen krijgen. In tegenstelling tot een black-box interpretatie-analyse lang daarna door de
Russische regering, of door de Britse regering, of door de Oekraïense regering, die allemaal een paard
in deze race hebben, is dit getuigenis van Bociurkiw rauw, onafhankelijk en komt van een van de twee
vroegste getuigen van het fysieke bewijs. Dat is een krachtig gezaghebbende getuigenis en het
bevestigt toevallig de theorie van piloot Peter Haisenko over wat er is gebeurd. Bociurkiw kwam daar
snel aan omdat hij onderhandelde met de lokale bevolking voor de rest van het OVSE-team, dat zich
later zou organiseren: Bociurkiw spreekt daar de lokale talen - Oekraïens en Russisch.
Bovendien is dit nauwelijks een getuigenis van iemand die de anti-gouvernementele rebellen steunt.
Eerder was er dit geweest, http://pressimus.com/Interpreter_Mag/press/3492, die het interview van de
BBC met Bociurkiw op 22 juli heeft getranscribeerd. Hij zei toen: "We observeren die grote stukken, en
ik kijk naar de staartvin zoals ik zei, en dan is er ook het achterste gedeelte van het vliegtuig, ze zien er
anders uit dan toen we ze voor het eerst zagen, ... twee dagen geleden. 'Dus hij was uiterlijk 20 juli op
het toneel verschenen. (Noch de BBC, noch de CBC, die hem beiden hebben geïnterviewd, waren
voldoende professioneel om de speciﬁeke datum te vermelden waarop Bociurkiw daadwerkelijk ter
plaatse was aangekomen, maar hieruit kon het niet zijn na 20 juli. was gebeurd op 17 juli. Als een deel
van het puin nog steeds "smeulde" zoals de CBC-journalist zei, dan was hij misschien daar al eerder
aangekomen.)
Het youtube-fragment van Bociurkiw kwam naar mij via een reader-reactie op mijn artikel, van Bill
Johnson, waarna ik de youtube-clip op internet doorzocht op zijn bron en toen aankwam bij het CBCnieuwsartikel van 29 juli 2014 en de bijbehorende video.
Verder is er deze cruciale foto-reconstructie van 21 juli van dat cockpit-fragment dat op zijn plaats op
het vliegtuig was geplaatst zoals het oorspronkelijk in dat intacte passagiersvliegtuig was geweest:
https://twitter.com/EzraBraam . (Soms werkt dat niet, dus hier is een ander scherm van iemand die
het heeft gekopieerd.) Als je naar die foto-reconstructie kijkt, kun je gemakkelijk zien dat de SU-25 of
een andere straaljager die vanaf de linkerkant van de piloot in de cockpit schoot niet alleen het gebied
rond de piloot met kogels doorzeilde, maar dat het richtte zich vervolgens speciﬁek op de piloot zelf en
produceerde op zijn locatie een enorm gapend gat in de zijkant van het vliegtuig, precies op de plaats
waar de piloot zat. Bovendien werd dit gapende gat geproduceerd door in het vliegtuig te schieten,
precies op de piloot, van onder en links van de piloot, waar die straaljager zich bevond - niet van boven
het vliegtuig, en niet van ernaast, en ook niet van onderaf .
Met andere woorden: dit was precies en nauwkeurig gericht schieten tegen de piloot zelf, geen
explosie breed gericht tegen, en gericht op het vliegtuig ergens te raken, om het neer te halen.
Haisenko legde uit hoe deze penetratie van het vliegtuig, hoewel het speciﬁek op de piloot was gericht,
onmiddellijk een uit elkaar vallen van het hele vliegtuig veroorzaakte.
Andere lezers hebben gereageerd op mijn nieuwsbericht over het artikel van Haisenko , door te
zeggen dat granaatscherven van een Buk-raket op dezelfde manier die gaten in de zijkant van de
cockpit hadden kunnen veroorzaken. Dat bezwaar negeert echter een ander belangrijk kenmerk van
de analyse van Haisenko. Haisenko zei daar: “Je kunt de inkomende en uitgaande gaten zien. De rand
van een deel van de gaten is naar binnen gebogen. Dit zijn de kleinere gaten, rond en schoon, met de
meest waarschijnlijke ingangspunten van een projectiel van 30 millimeter kaliber. De rand van de
ander, de grotere en licht gerafelde uitgangsgaten die stukjes metaal tonen dat wordt geproduceerd
door dezelfde kaliberprojectielen. Bovendien is het duidelijk dat ... deze uitlaatgaten van de buitenlaag
van de dubbele aluminium versterkte structuur worden versnipperd of gebogen - naar buiten! "
Wat dit betekent is dat om sommige van die gaten naar binnen te laten rafelen en de andere gaten
naar buiten, er een tweede straaljager vanaf de rechterkant van het vliegtuig in de cockpit moet zijn
geschoten.
Dat is van cruciaal belang, omdat geen grondraketten (of granaatscherven daaruit) die het vliegtuig
raken, mogelijk vanuit beide zijden van het vliegtuig in de cockpit hebben geschoten. Het moest een
kogelregen van beide kanten zijn geweest, die het vliegtuig in die omstandigheid naar beneden bracht.
Dit is Haisenko's belangrijkste ontdekking, door hem daarop te wijzen. Je kunt geen projectielen in
beide richtingen laten gaan - in het linker romppaneel van zowel de linker- als rechterkant - tenzij ze
vanuit verschillende richtingen op het paneel komen. Niemand eerder had Haisenko gemerkt dat de
projectielen zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant door dat paneel waren gescheurd . Dit
sluit elke grondafgevuurde raket uit.
Peter Haisenko plaatste een afbeelding met een extreem hoge resolutie van die foto die hij gebruikte,
en het laat ondubbelzinnig zien dat sommige van de kogelgaten inkomend waren, terwijl andere ervan
uitgaand waren: hier wordt het van dichtbij bekeken .
Hoewel de straaljagers waarvan werd gezegd dat ze het Maleisische vliegtuig naar de oorlogszone
hadden begeleid, naar verluidt SU-25-vliegtuigen zouden zijn, zou een ander type zijn gebruikt. SU25's zijn ontworpen om zonder zuurstofmasker tot 23.000 voet te worden gevlogen, maar kunnen veel
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hoger gaan als de piloot dat masker draagt, wat waarschijnlijk hier het geval was. Natuurlijk staat een
vliegtuig zelf volledig onder druk. Die druk in het passagiersvliegtuig is bovendien een belangrijk
onderdeel van de reconstructie van Haisenko van het neerhalen van dit vliegtuig. Kortom, Haisenko
reconstrueert het uiteenvallen van het vliegtuig zodra die hagel van kogels openging en de druk van
het vliegtuig losliet.
De speciﬁeke foto van dat cockpit-fragment, dat Haisenko onmiddellijk na de ramp had gedownload,
werd van internet verwijderd, maar andere foto's van dit fragment werden elders gepost, zoals bij de
Britse publicatie (die, net als de rest van de westerse ' nieuws 'media staat schuin pro-Obama, antiPoetin), op 21 juli, headliner van hun anti-Poetin raket-theorie bias, ' MH17 crash: FT foto vertoont
tekenen van schade door raketaanval. ' Hun' verslaggevers 'openden met hun ﬂagrant anti-Russisch
vooroordeel:
"Het eerste ogenschijnlijke harde bewijs dat vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd
neergehaald door een grond-lucht raket, komt uit de crashsite in Oost-Oekraïne, nadat
deskundigen maandag bevestigden dat er tekenen waren van granaatschade aan het
vliegtuig."
Hoewel ze in hun opener niet zeiden dat de "grond-luchtraket" van de rebellen was, maakten ze hun
pro-Oekraïense regering anti-Russische vooringenomenheid duidelijk door te zeggen: "Tijdens het
weekend wezen westerse inlichtingendiensten op bewijsmateriaal dat de bewering van Oekraïne
ondersteunt dat het vliegtuig met 298 mensen aan boord per ongeluk werd neergeschoten door proRussische separatisten en Russisch militair personeel met een SA-11-raket gelanceerd vanaf een BukM1 SAM-batterij. ”Hun stenografen (of zoals ze zou zeggen "verslaggevers") stenografeerde
("gemeld") dat, "Douglas Barrie van het Internationaal Instituut voor Strategische Studies, zei dat het
fotograﬁsche bewijsmateriaal" consistent was met het soort schade dat je zou verwachten te zien van
de detonatie van een hoge explosieve fragmentatie kernkop van het type dat gewoonlijk in een SAMsysteem wordt gebruikt '. ”Geen analist uit het pro-Poetin-kamp
werd geïnterviewd door hun
"reporters". De Russische Interfax News Service kopte bijvoorbeeld op 29 juli, dezelfde dag als het
artikel van de FT , "Boeing's neerhalen door Buk raketsysteem onwaarschijnlijk - militaire expert," en
ze stenografeerden hun 'expert', als volgt:
Hoofd van de tactische luchtverdedigingstroepen van de Russische Landstrijdkrachten
majoor Gen. Mikhail Krush zei dat hij betwijfelt of de Maleisische passagiersschip is
neergehaald door een Buk grond-lucht raketsysteem. "Niemand heeft op die dag een
Buk-doelwit in die regio waargenomen, wat voor 95 procent het bewijs levert dat Buksystemen in dit concrete geval niet werden gebruikt," zei de generaal in een interview met
het militaire weekblad Voyenno-Promyshlenny Kuryer dat moest worden gepubliceerd op
Woensdag [30 juli]. “Dit is voorlopig niet meer dan een theorie. Een geleide raket
gelanceerd door een Buk-raketsysteem laat echter een speciﬁek rookspoor achter terwijl
het vliegt, als een komeet. Bij daglicht is dit pad duidelijk te zien binnen een straal van
20-25 kilometer van het raketsysteem. Het kan niet onopgemerkt blijven. Er zijn geen
ooggetuigen om te bevestigen dat die er waren. Niemand meldde een lancering. Dit is
één ding, 'zei hij. "Tweede. De gaten achtergelaten door de slagelementen op de
buitenhuid van de Boeing geven aan dat de kernkop van onder naar opzij is opgeblazen.
Een Buk-raket raakt het doel van bovenaf, 'zei hij. “De schade aan het vliegtuig
suggereert dat een andere raket werd gebruikt. Onze geleidingsmethode is een
zoomlens, wanneer de raket het doel van bovenaf raakt en het bedekt met een dikke
wolk van fragmenten ”, aldus de generaal. "Ik kan niet categorisch verklaren, geleid door
deze gegevens, maar ik kan met mijn ervaring suggereren dat het geen Buk-raket was
die de Boeing trof," zei de expert. “De schade aan het vliegtuig suggereert dat een
andere raket werd gebruikt. Onze geleidingsmethode is een zoomlens, wanneer de raket
het doel van bovenaf raakt en het bedekt met een dikke wolk van fragmenten ”, aldus de
generaal. "Ik kan niet categorisch verklaren, geleid door deze gegevens, maar ik kan met
mijn ervaring suggereren dat het geen Buk-raket was die de Boeing trof," zei de expert.
“De schade aan het vliegtuig suggereert dat een andere raket werd gebruikt. Onze
geleidingsmethode is een zoomlens, wanneer de raket het doel van bovenaf raakt en het
bedekt met een dikke wolk van fragmenten ”, aldus de generaal. "Ik kan niet categorisch
verklaren, geleid door deze gegevens, maar ik kan met mijn ervaring suggereren dat het
geen Buk-raket was die de Boeing trof," zei de expert.
De uitspraak van generaal Krush kan passen bij die van Haisenko en bij die van Bociurkiw, maar niet
bij FT's of de rest van de 'verslaggevers' (beschouw ze gewoon als rangpropagandisten ) in het
Westen.
De Amerikaanse president Barack Obama heeft de hele tijd gezegd dat Rusland - waartegen hij
eigenlijk systematisch bouwt aan een oorlog - en niet Oekraïne (die hij als zijn voornaamste middel
gebruikt om dat te doen ) de schuld is van dit lijnvliegtuig. Eerder had hij gezegd dat de sluipschutters
die in februari veel mensen hadden gedood bij de Maidan-demonstraties tegen de pro-Russische
Oekraïense president Viktor Janoekovitsj afkomstig waren van de Staatsveiligheidsdienst van
Janoekovitsj en niet van de extreemrechtse politieke partijen die Janoekovitsj probeerden neer te halen
en dat Obama's agent Victoria Nuland koos om de nieuwe Oekraïense regering te leiden. Maar ook
dat was een leugen van Obama. Hij liegt veel, en het is zo ongeveer het enige type bewering dat hij
ooit over Rusland en over Oekraïne doet: leugens.
Als iemand wil veriﬁëren hoe brutaal de Amerikaanse regering liegt en sinds de tijd van het
presidentschap van George W. Bush heeft gelogen, kijk dan naar deze video, door er om 16.00 uur op
te beginnen en er 42.00 uur op te gaan , en je zult geschokt zijn. (Het heeft betrekking op leugens van
Bush die nog steeds door Obama worden verdoezeld.) En als je verder nadenkt over de vele voor de
hand liggende vragen waar het op wijst, die Amerikaanse 'nieuws'-media weigerden te vragen en nog
steeds weigeren te vragen over de kwestie, jij' Ik zal erkennen dat ons systematisch en met uiterste
minachting van het publiek wordt voorgelogen, en zonder respect voor het recht van het publiek om de
waarheid te kennen, zelfs met betrekking tot dergelijke massale geschiedenis. Het is echt brutaal.
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Onwetende 'verslaggevers' schieten soms uit de toon en nemen in hun stenograﬁe feiten op die feitelijk
het verhaal van de tegenpartij ondersteunen en die hun eigen verhaallijn in diskrediet brengen. Dit is
bijvoorbeeld het geval geweest in het stuk van de Financial Times , dat de verklaring bevatte:
“Luchtafweerraketten zijn niet ontworpen om een directe treffer te scoren, omdat ze zijn bedoeld om
snelle, behendige straaljagers te vernietigen. In plaats daarvan zijn ze ontworpen om binnen ongeveer
20 meter van hun doel te exploderen en een wolk van roodgloeiend metaal uit te zenden om de kans
op zoveel mogelijk schade te vergroten. "
Maar in plaats van alleen maar "een wolk van roodgloeiend metaal", was wat dit vliegtuig eigenlijk
neerhaalde wat Haisenko heeft gezegd het naar beneden bracht: tijdschriften vol met zorgvuldig
gerichte snelvuurmachinegeweerkogels die van onder het vliegtuig uitstortten, bij beide het is links en
rechts.
Dit was een taak van de Oekraïense regering. Het was dichtbij . (Geen raket afgevuurd vanaf de
afstand meer dan 30.000 voet tot op de grond had zo precies kunnen zijn om de piloot te richten in
plaats van het veel grotere doelwit van het hele lichaam van het vliegtuig.) Het kwam van de regering
dat Obama daar in februari installeerde en dat is voert nu een etnische zuiveringscampagne tegen de
inwoners in het zuidoosten van Oekraïne , de plaatsen waar de Janoekovitsj-kiezers wonen ( voor
zover ze dat nog steeds kunnen en doen ). Vergelijk dat beeld met het volgende, dat ik neem van een
propaganda-site voor het Amerikaanse regime, en dus wat in plaats daarvan bedoeld is om de lijn van
de Administratie hierover te ondersteunen, zeker niet Haisenko's uitleg over hoe het vliegtuig werd
neergehaald, hoewel het in feite de zaak van Haisenko ondersteunt:
Zoals je daar kunt zien, heeft een vliegtuig dat wordt geraakt door een grondgestookte raket, in plaats
van door kogels afgevuurd vanuit een aanvalsvliegtuig slechts een paar meter verderop, de schade vrij
wijd verspreid over zijn lichaam, niet geconcentreerd in een klein gebied, zoals waar de piloot van het
vliegtuig zit. Zeker, het contrast tussen die foto en deze is enorm.
Merk verder ook op dat de granaatschade schade aan dat vliegtuig van bovenaf komt, waar raketten
meestal een vliegtuig vanaf raken, waarbij hun granaatscherven van bovenaf op het vliegtuig worden
vrijgelaten. De hagel van kogels voor de piloot van het Maleisische vliegtuig kwam daarentegen van
onder het vliegtuig en richtte omhoog naar de cockpit, aan beide zijden van de cockpit.
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Wat betreft de vraag of er daadwerkelijk twee straaljagers in het Maleisische vliegtuig schoten of
slechts één, een voorstander van de single-jet-hypothese, Bill Johnson, gepost als commentaar bij
mijn artikel op 4 augustus , een reeks extreme close-ups van het zijpaneel, waarin hij concludeerde dat
de verklaring van de schijnbare kogels aan de linkerkant (piloot) waarschijnlijk de vorm van de kogels
was. Ik vroeg hem toen waarom hij weigerde het mogelijke bestaan van twee jets te accepteren. Hij
zei,
“Van wat ik kon vinden Russische militaire radar detecteerde slechts één Oekraïense
straaljager, niet twee. Ik heb gezocht en gezocht naar elk type radarbevestiging van een
tweede straaljager en kan het niet vinden. "
Het meest virginale, vroegste, online bewijs met betrekking tot de kwestie was echter op 17 juli, binnen
momenten van de neergang, kopte in de daaropvolgende Engelse vertaling, "Spaanse luchtcontroller
@ Kiev Borispol Airport: Oekraïne militaire neergeschoten Boeing # MH17," en het omvatte, "@
spanjebuca TWITTER FEED", waaronder zijn observatie, slechts enkele minuten na de neergang, "2
straaljagers vlogen zeer dicht" naar het vliegtuig. Bovendien had hij onmiddellijk daarvoor getweet:
"Het B777-vliegtuig vloog geëscorteerd door de straaljager van Oekraïne tot 2 minuten voordat het van
de radar verdween." Misschien leek de tweede straal hem echter pas vlak voor de neergang te
onderscheiden.
Het bijbehorende nieuwsbericht, ook op 17 juli, zei:
“Deze luchtverkeersleider in Kiev heeft de Spaanse nationaliteit en werkte in Oekraïne.
Hij werd uit dienst genomen als civiele luchtverkeersleider samen met andere
buitenlanders onmiddellijk nadat een passagiersvliegtuig van Malaysia Airlines werd
neergeschoten boven Oost-Oekraïne waarbij 295 passagiers en bemanningsleden aan
boord werden gedood. De luchtverkeersleider suggereerde in een privéevaluatie en op
basis van militaire bronnen in Kiev, dat het Oekraïense leger achter deze schietpartij zat.
Radarrecords werden onmiddellijk in beslag genomen nadat duidelijk werd dat een
passagiersjet werd neergeschoten. "Als dit waar is, werden de radarrecords op basis
waarvan die tweets waren verzonden" geconﬁsqueerd ".
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Het beste bewijs is consistent dat die kogelgaten uit twee richtingen kwamen, niet uit één. Wat vrijwel
zeker is, is echter dat ten minste één straaljager dichtbij was en het Maleisische vliegtuig
neergeschoten. De rest van de tweets van @spainbucca, daar, beschreef bij de gelegenheid de
onmiddellijke vijandigheid van de autoriteiten van Kiev tegenover hem, en zijn speculaties over wie er
achter zat.
En de Europese Unie heeft met deze hoax gespeeld . (Als je nog steeds twijfels hebt dat het een hoax
is, klik dan op die link en kijk.) En de massa sukkels in het Westen geloven die hoax : het slaagt om
koorts voor oorlog te roeren, in plaats van koorts om zich te ontdoen van onze eigen leiders die ons
liegen in een oorlog die alleen de aristocraten van het Westen ten goede komt, terwijl het enorme
fysieke en economische schade toebrengt aan alle anderen - alsof het de invasie van Irak was,
behalve in dit geval duizendvoudig vermenigvuldigd, vooral met nucleaire wapens mogelijk aan het
einde ervan.
Als we een vrije pers zouden hebben, zouden de nieuwsmedia onophoudelijk president Obama vragen
waarom hij geen verantwoording eist tegen de Oekraïense regering voor hun bloedbad op 2 mei in het
gebouw van de vakbonden in Odessa , waar
het vreedzame regime van het door Obama
geïnstalleerde regime tegenstanders werden systematisch gevangen en vervolgens levend verbrand,
hetgeen de door Obama geïnstalleerde Oekraïense regering heeft geweigerd te onderzoeken (veel
minder om te vervolgen). Kortom: Obama had het bloedbad gesponsord . Dus, onze "nieuws" media
negeren het, ook al begon het deze burgeroorlog voor de deur van Rusland , en daarmee opnieuw de
Koude Oorlog, zoals Obama dat bloedbad ( zijn
bloedbad en zijn bloedbad)
had
bedoeld daaropvolgende etnische zuivering) te doen. (Op dezelfde manier weigeren de 'nieuws'media, hoewel ze allemaal mijn artikelen per e-mail ontvangen, bijna allemaal om ze te publiceren,
omdat ik ze niet laat bepalen wat ik vind en rapporteer.)
En terwijl Obama dit Republikeinse beleid leidt , en Victoria Nuland, de topadviseur van het
buitenlandse beleid van vice-president Dick Cheney, het eigenlijk voor Obama runt, zijn
congresdemocraten er gewoon zwijgen over en introduceren geen afzetting van deze nep'Democratische' hyper-George W. De neo-conservatieve president van Bush , die alleen in de retoriek
een 'democraat' is - en hoewel het beleid van Obama op dit belangrijke terrein de hele wereld
bedreigt .
Een commentaar van een lezer op een eerdere versie van dit nieuwsrapport en deze analyse maakte
bezwaar tegen mijn identiﬁcatie van Obama als kleding van een Republikeinse in “Democratische”
schapen, en zei:
“Het is misschien een nieuw beleid van oorsprong, maar ze zijn beslist BI-PARTISAN
voor iedereen die FEITEN wil toegeven. De democratische partij waarvan jullie denken
dat ze nog steeds bestaat, is DOOD en bestaat alleen in je brein (het deel dat de realiteit
niet accepteert). "
Bill 2277 van de Amerikaanse senaat, dat Obama uitnodigt om directe militaire steun van de VS te
verlenen aan het door Obama geïnstalleerde Oekraïense regime, heeft 26 sponsors, en het zijn
allemaal republikeinse senatoren in de VS. Democratische senatoren daarentegen zwijgen gewoon
over Obama's wending naar nazisme (of racistisch - in dit geval anti-etnisch-Russisch racistisch fascisme); de Democraten van de Senaat willen niet dat het wordt opgevoerd.
Dit is een republikeins beleid, waar congres-democraten gewoon bang voor zijn zich te verzetten. Elke
realistische persoon weet dat, hoe extreem rechts Obama ook draait, de openlijke Republikeinse
Partij nog verder naar rechts zal draaien, omdat ze aan zijn rechterkant moeten zijn om Republikeinse
voorverkiezingen te kunnen winnen en de eigen nominatie van de Partij te behouden . Het feit dat het
spel van Obama om het Amerikaanse politieke centrum zo ver mogelijk naar rechts te verplaatsen zo
succesvol is, wil nog niet zeggen dat de Democratische Partij zelf zou moeten eindigen. Het betekent
in plaats daarvan dat progressieven de Democratische Partij moeten overnemen, net zoals
conservatieven de Republikeinse Partij met Reagan overnamen. Er is geen andere hoop.
Als een democraat in het Amerikaanse huis gewoon een beschuldigingsresolutie tegen Barack Obama
zal introduceren, dan zou de rechtse overname van de Democratische Partij eindelijk kunnen eindigen,
en de wereld misschien nog gered worden, omdat de Democratische Partij zelf Obama dan zou
kunnen afwijzen een nep-'democraat', alleen een democraat-in-retoriek. Het zou de Amerikaanse
politiek kunnen veranderen - en de Amerikaanse politiek heeft een dergelijke transformatie nodig, die
de Democratische Partij terug zou brengen naar progressivisme, meer zoals de FDR Democratische
Partij was, zodat Republikeinse politici niet langer zo fascistisch hoeven te zijn als ze nu zijn geworden
( en zoals ze nu moeten zijn om hun eigen te kunnen winnen Benoeming van de partij). Als
Democraten er niet in slagen afstand te doen van het conservatisme van Obama en van de Clintons,
dan zal de Partij eindigen en moet deze worden vervangen, net zoals de Republikeinse Partij de Whigpartij onmiddellijk vóór de burgeroorlog heeft vervangen. Het nazisme is tegenwoordig een kwestie van
het slavernijtype geworden - het is meer dan bleke en Obama's installatie en goedkeuring ervan in
Oekraïne is zoals James Buchanan's goedkeuring van de slavernij in de jaren 1850 was: ofwel de
Democratische Partij wordt de progressieve partij, of anders de Democratische Partij is voorbij.
Maar dat is gewoon mijn eigen theorie over hoe de fraude van Obama nog kan worden overwonnen en
verslagen, als ze dat nog kunnen zijn; het maakt geen deel uit van mijn presentatie van de uitleg over
wat het Maleisische passagiersvliegtuig ten val bracht, dat sinds 17 juli een open zaak is en nu een
gesloten zaak is. Dit is verleden tijd, geen toekomst.
Het huidige nieuwsverhaal wordt gratis of auteursrechtelijk verspreid onder alle 'nieuws'-media in de
Engelstalige wereld, in de misschien ijdele hoop dat de cover-ups van de constante leugens van onze
leiders snel genoeg zullen ophouden om een Wereldoorlog te voorkomen III, ook al is het
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communisme allang verdwenen uit Rusland en daarom zou het ideologische excuus hier geen zin
hebben.
Deze krankzinnigheid gaat eigenlijk over aristocratische verovering, zoals de Eerste Wereldoorlog.
Het is niet in het belang van het publiek overal . Stilte hierover (door 'Democraten' en de
'nieuwsmedia') is een schandaal, dat moet stoppen. De echte Democratische Partij (de Partij van de
FDR, die nazi's verafschuwde en verachtte - en zelfs louter fascisten - maar vandaag installeert
Obama nazi's in de macht in Oekraïne) moet worden hersteld, en een echte nieuwsmedia moet in
Amerika worden gevestigd. Zelfs Republikeinen hebben het nodig, omdat het idee van "overwinning"
in een nucleaire oorlog een vicieuze fantasie is . Het is een gevaarlijke leugen , hoewel er sommige
mensen zijn die het een zeer winstgevende vinden. En de tijd kan kort zijn - laten we hopen dat het niet
al te kort is.
Immers, Obama's hoax van het winnen van Europa van de versterkte economische sancties tegen
Rusland nadat de regering die Obama in Oekraïne had geïnstalleerd, het Maleisische vliegtuig
neerhaalde en het met succes de schuld gaf aan 'Russische agressie', is zeer bemoedigend voor hem.
En Europese leiders weten dat de hele operatie van Obama een zeer bloederige fraude is (lees de
telefoontranscriptie daar - het is een knaller). Dus ze zullen de wereld er zeker niet van redden. Het is
aan ons.
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