1.turpinājums
Kārtēja samitā Lietuvas prezidente paziņoja, ka Ukraina karojot ar Krieviju visas
Gejropas vietā, un tāpēc tai tikšot sniegta militārā palīdzība. Arī Latvijas „ārlietas” ir
atzinušas, ka Ukrainai pienāk „atsevišķu Gejropas valstu militārais atbalsts”. Tagad katru
dienu Borispoles lidostā nosēžas lidmašīnas, kuras Ukrainā ieved NATO bruņojumu un
smago tehniku. Tieši tāpat ierodas NATO valstu algotņi, kurus pārvieto uz „pamiera zonu”.
Tātad, ar to pašu „Gejropa” ir atzinusies savā nacismā un tās karastāvokļa fakts ar
Krieviju ir atzīts – protams, gēbelsiskā formā – Krievija esot kara stāvoklī ar Gejropu.
Protams, kara stāvoklis nekad nevar būt vienpusīgs, tāpēc, ja „Krievija ir”, tad „Gejropa arī
ir”. Pie tam šajā prezidentes paziņojumā gan izpalika teikums par to, kurš šo karu ir
uzsācis, atstājot brīvu vietu propagandai un propagandas apdauzītajiem izdarīt secinājumus
katram savas kontūzijas smaguma pakāpē.
Reāli domājošie visu skata notikumu secības kontekstā, tāpēc viņi šo paziņojumu
patreizējā notikumu kontekstā uztver kā piespiedu soli, jo tūlīt sakarā ar „Gejropas sakāvi”
Ukrainas frontēs nāksies paskaidrot Gejropas valstu – tai skaitā Polijas armijas kontingenta
klātbūtni Doņeckas lidostā un Doņeckas apšaudi. Poļi apšauda Doņecku – tas taču kaut
kā ir jāpaskaidro – tāpēc ir jālegalizē sava karaspēka klātbūtne Ukrainā. Vēlāk, kad tiks izķerti
arī citi, kuri nevarēs vienoties par klusēšanu (izskatās, ka „dažiem” tas laikam ir izdevies) tad
viņiem būs vajadzīgs izskaidrojums, ko viņi tur darīja, jo līdz šim taču Krievija esot iebrukusi,
tas ir – Ukrainā esot krievu karaspēks, bet citu neesot, un ko tad tur dara „neesošais”
Gejropas valstu karaspēks? (Ir ziņas par Kolomoiska sakariem ar poļiem un teritoriālu
atlīdzību Polijai par piedalīšanos karā Ukrainā.)
Tāpēc „Gejropa dodas palīgā”.
Tātad – Gejropa karo ar Krieviju.
Tātad – ir fronte, karojošās puses un notikumu attīstības gaita – vēsture, kura
runā pati par sevi bez propagandas piemaisījuma.
- Kur ir fronte?
Fronte ir diplomātijā, radio, TV, presē, ekonomikā, politikā un Ukrainā. Abās frontes
pusēs karo arī brīvprātīgie no visas Eiropas. Fašistu atliekas palīdz fašistiem, antifašistu
pēcteči – fašisma pretiniekiem. Nacisms tagad ir ietērpies „Gejropas vērtību” spalvās.
Ukraina ir valsts, kurā tās likumdošanas orgānā Radā nu jau atklāti skan
aicinājumi – „politiskie pretinieki ir jānošauj!”
Tā ir valsts, kurā ir noticis bruņots nacistisks apvērsums un pie varas ir nacistiska
banda.
Tā ir valsts, kuras galvaspilsētas centru rotā nacistiski lozungi, nacistu sveiciens,
un kurā ir legalizēti nacistiskie simboli. Tās „nacionālās gvardes” vienības un oligarhu
algotajos bataljonos atklāti nēsā hitleriešu kāškrustu un SS karaspēka zīmotnes. Tas ir TAS,
ko atbalsta Gejropa – tās nacistiskā elite un visi tie, kuri iestājas pret Krieviju vērstā
propagandas karā. Fronte ir tur, kur nacisti atbalsta nacismu Ukrainā, bet Godīgie nostājas
pret nacismu un fašismu, lai kur tas parādītos.
Ukraina ir valsts, kurā fiziski iznīcina politiskos pretiniekus. Fronte ir tur, kur
nacisti apkaro savus ekonomiskos konkurentus, politiskos un idejiskos pretiniekus.
Fronte ir tur, kur noziedzīgi režīmi apkaro Godīgus Cilvēkus.
- Kas ir karojošās puses?
- Kurš ir agresors?
- Ko rāda vēsture?
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Viena karojošā puse ir „Gejropa” – pasaule, kas uzdodas par Eiropu.
Tās ir valstis, kurās homoseksuālisms ir norma un normalitātes mērinstruments.
Tās ir valstis, kuras savu homoseksualitāti uzspiež visai pasaulei, tās uzskata, ka viņu sūtība ir
homoseksuālisma, ko viņas saista ar demokrātiju, izplatīšana. Tās ir valstis, kurās visādos
veidos aktīvi apkaro ģimeni, posta Godīgu Cilvēku savstarpējās attiecības laulībā, bērnus
nostāda pret vecākiem un vecākiem atņem jebkuru iespēju audzināt savus bērnus. Tās ir
valstis, kurās perversija tiek uzspiesta ar likumu, ko tās sauc par demokrātisku izvēli un
Gejropas vērtībām.
Ģimene veido personību.
Ģimenes likvidēšana likvidē personības attīstību.
Tādā kārtā, runājot par personības brīvību, personība kā tāda tiek likvidēta. Tās vietā
tiek veidota bezpersoniska manipulējama masa.
Tās ir valstis, kuras ir vedušas koloniālu politiku, kolonizējušas un izlaupījušas
katru teritoriju, kuru ir atradušas. Šīs valstis par savu teritoriju ir pasludinājušas katru
zemi, kuras esamību ir atradušas – „atklājušas”, neskatoties uz to, ka tajās jau dzīvoja Cilvēki
un tiem visiem bija sava dzīve, sabiedrība un ekonomika.
Šo „Gejropu” tagad vada ASV. Tā ir valsts, kura ziedoja 3000 Cilvēkus savos dvīņu
torņos, kurus pati uzspridzināja, lai varētu okupēt (ar Latvijas dalību) Afganistānu, no kuras
tagad ar kaunu ir jāizvācas. Tā ir valsts, kura rādīja „briesmīgu indīgu vielu” pudelītes, lai
pamatotu savu iebrukumu Irākā. Irāku sagrāva. Tur kopš amerikāņu iebrukuma ir gājuši bojā
jau vairāk kā 1 000 000 Cilvēku, bet nekādus „briesmīgus ieročus” tur tā arī neatrada. Naftu
gan tagad no turienes pumpē.
ASV darbības rezultātā (Irākas, Lībijas iznīcināšana, ASV algotņu karš Sīrijā) tur
tagad ir izveidojies ārkārtīgi agresīvs vahabītu režīms, pret kuru ASV atkal pulcē kārtējo
koalīciju. ASV nāk ar karu, sēj karu, lai vēlāk šo karu izvērstu vēl plašāk. ASV pasaulē nav
ienesusi neko pozitīvu. ASV izlaupa pasauli (dolāra uzspiešana) un karo visā pasaulē ar pašas
radītiem „ienaidniekiem”. ASV ir izveidojusi kara un laupīšanas ekonomikas piramīdu.
Tās ir valstis, kuras iznīcināja Lībiju.
Tās ir valstis, kuras par normu uzskata organizēt algotņu iebrukumu Sīrijā ar
mērķi gāzt leģitīmo valsts valdību un nogalināt valsts galvu. Šo valstu uzturētajā karā
Sīrijā jau ir gājuši bojā desmitiem tūkstošu Cilvēku. Pie tam, šo valstu elites nemaz neslēpj
savus mērķus un darbības. Tās ir valstis, kuras terorizē visus, kuri tām nevar pretoties. Tās ir
valstis, kuras iznīcina katru tautu, valsti un valdību, kura tām nepatīk. Tās ir valstis,
kuras atstāj aiz sevis sagrautas pilsētas, tuksnesi un bruņotas bandas, kas apdraud nu
jau katru Cilvēku arī Eiropā – painteresējieties, kas notiek Lībijā, Sīrijā un Irākā – kas tur
ASV un Gejropas iebrukumu rezultātā tagad notiek! Tātad frontes vienā pusē ir valstu
grupa, kura uzbrūk, sagrauj un izlaupa, aiz sevis atstājot tikai iznīcību. Tās ir valstis,
kuru labklājība balstās uz citu zemju izlaupīšanu un tautu paverdzināšanu.
Tās ir pārtikušas tikai tāpēc, ka laupa.
Turpat ir Ukrainā varu sagrābušās benderiešu – nacistu bandas un viņu
neremdināmās alkas atriebties visiem krieviem par fašistiskās Vācijas sakāvi 2.Pasaules
karā, tāpat tur ir divi lieli oligarhi – Kolomoiskis un Porošenko, kuri uz šo notikumu fona
pārdala – izlaupa tos īpašumus, kādi vēl ir Ukrainā, lai par lētu naudu tos pārdotu valstīm
– laupītājām, un pirmām kārtām jau Vācijai un ASV. Viņiem apkārt danco sīkāku oligarhu,
pielīdēju, iznireļu un homoseksuāļu šaika, un viņu radītās fašistiskās „nacionālās gvardes”
triecienvienības no „labā sektora”.
Frontes otrā pusē ir visa pasaule – visi tie, kuri nav ASV valdošajām aprindām
piederoši un tiek uzskatīti par laupīšanai izmantojamo teritoriju. No turienes tiek pieaicināti
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un pēc izmantošanas tur atpakaļ izmesti kādubrīd bijušie ASV sabiedrotie. Frontes otrā pusē
ir visas Āzijas, Āfrikas un Latīņamerikas valstis, tās konkurenti „Gejropā” („sabiedrotie”)
un galvenokārt Krievija kā Gara Spēka un vadošā Sirdszeme (pēc Kisindžera doktrīnas
klasifikācijas).
Kopš „perestroikas”, kas bija ASV vadīta un Gorbačova izpildīta plānveidīga PSRS
sagrāve, Krievija ir zaudējusi savu neatkarību un ir tiešā ASV kontrolē, kuru tā realizē
caur saviem ielikteņiem visos valsts pārvaldes līmeņos un struktūrās. Pat jaunajā Krievijas
konstitūcijā ir ieliktas Krieviju paverdzinošas normas. To Jeļcina laikos rakstīja ASV
emisāru vadībā. Krievija katru gadu maksā ASV milzīgu „pakļautās zemes” nodevu.
Krievijas naftas nauda glabājas ASV bankās kā tā saucamais „stabilizācijas fonds”, kas
patiesībā ir neatgūstama nodeva ASV. Tas patiešām stabilizē ASV ekonomiku un izlaupa
Krieviju. ASV ielikteņu „5.kolonna” savā darbībā ir atbildīga par to bēdīgo stāvokli, kādā
tagad ir Krievija. Šī „5.kolonna” veido valsts iekšējo politiku un ekonomiku, izlaupa
Krieviju – izved miljardiem dolāru uz ārvalstu un pirmām kārtām ASV bankām. Bet
ārpolitikā viņu intrigas ieved Krieviju neizdevīgās pozīcijās.
Kamēr Krievija bija pilnīgi paklausīga (Jeļcina laikos), to lika mierā starptautisko
attiecību jomā, bet tai bija jāpiekrīt veselai rindai pazemojošu, atbruņojošu un ekonomiku
bremzējošu programmu ieviešanai Krievijā. Taču cīņa par neatkarību nekad nav beigusies,
un pieaugot Krievijas pretestībai un izaugsmei, saasinās attiecības kā starptautiskajā telpā, tā
arī cīņa ar „5.kolonnu”. Bieži vien tas, ko pieraksta Krievijai, ir ASV „5.kolonnas” saspēle
ar saviem saimniekiem ASV.
Visu laiku stāsta, ka Putins esot diktators, bet patiesībā viņš ir atkarīgs no
„5.kolonnas” praktiski visos jautājumos. Nesen bija gadījums, kad viņa preses konferenci
neparādīja TV tāpēc, ka tajā izskanēja ASV pilnīgi nepieņemamas domas, kuru publiska
izteikšana varētu ietekmēt sabiedriskos procesus Krievijā – pacelt Cilvēkus neatkarības
atgūšanai. Krievijā darbojas Nacionālās Atbrīvošanās Kustība, kuras vadītājs ir
Putins. Šī kustība veic akcijas un rīkojas cīņā ar ASV „5.kolonnu”, bet nekur (izņemot
pašas mājas lapas) Krievijā neviens TV vai radio kanāls to neatspoguļo.
Prese, radio un TV to noklusē!
Krievijas „masu informācijas” sistēmu pārvalda 5.kolonna.
Te nu jums ir Putina „visvarenība”!
Tomēr cīņā ar ASV ielikteņiem ir gūti tik lieli panākumi, ka ASV to jau uzskata par
„dumpi uz kuģa”, un tagad ASV ir nolēmušas Krieviju iznīcināt kā valsti, kā dēļ ir sākusi
to apkarot visiem līdzekļiem un cer to ievilkt atklātā karā (ar Ukrainu sākumā), tāpēc cenšas
to izlikt par „slikto” valsti un agresoru, lai varētu ar to attaisnot savu agresiju un graujošo
darbību pret to. NATO propagandisti nemitīgi skandina par „Ukrainas un Krievijas
konfliktu”, kaut gan tāda nav. Ir NATO izprovocēts pilsoņu karš Ukrainā, ko noliedz
propagandisti. ASV ir nolēmušas veikt akciju Krievijas ekonomikas sagraušanai.
Brēka par Krievijas agresiju, tankiem Ukrainā un boinga notriekšanu vienmēr ir pirms
samitiem, kuros apspriež sankciju ieviešanu. ASV domāja, ka varēs atstāt Krieviju pakļautās
izlaupāmās teritorijas (kolonijas) stāvoklī, bet tagad, kad tā, neskatoties uz valsts pārvaldes
struktūras, objektu un cilvēku apziņas totālo piespiedu amerikanizāciju, tomēr atgūst
neatkarību, ASV saprot, ka tādu to noturēt savā pakļautībā nevarēs, un tāpēc ir pieņemts
lēmums dumpīgo Krieviju iznīcināt, uz ko ir orientēti visi ASV šakāļi un hiēnas visā tās
nacistiskās alianses valstu bandā. Sankciju process tiek turpināts pat neskatoties uz „pamiera
stāvokli” Ukrainā. Tāpēc ir skaidrs, ka „Ukraina” ir tikai iegansts Krievijas ekonomiskās
dzīves bremzēšanai, kura tiktu izdarīta ar jebkuru citu iemeslu jebkuros citos
apstākļos.
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Neaizmirstiet, brālīt, ka Maidana pēdējie lozungi un ukraiņu nacistu politiskie
mērķi ir pārcelt Maidanu uz Maskavu un apsist visus „moskaļus” visā pasaulē! Uz to
ir vērsta visa Ukrainas (ASV) darbība attiecībās ar Krieviju un šajā toņkārtā
jāapskata visi notikumi Ukrainā, Donbasā un Krievijā.
Tie, kas virza notikumus Ukrainā, tur notiekošo uzskata par ceļu, kā to visu pārcelt uz
Krievijas teritoriju, tāpēc tiek izvērsta tāda propaganda un Donbasā notiekošās zvērības, ar
kuru palīdzību cer destabilizēt stāvokli Krievijā.
Tie, kuri nezin, nesaprot un nepieņem šo notikumu virzību un gaitu, tie nekad
nesapratīs Ukrainā, Donbasā, Krimā, Krievijā un pasaulē notiekošo.
Tāpēc tagad pie vēstures.
o Otrā Pasaules kara beigās ASV kopā ar bēgļiem pieņem un pie sevis uzglabā ukraiņu
nacismu – benderiešus. ASV atbalsta – uztur ukraiņu nacionāli nacistiskās organizācijas un
virza to darbību pret PSRS un visu antifašistisko – tāpēc arī krievisko, kā nacistiskās Vācijas
uzvarētāju. ASV izmanto jebkuru opozicionāru kustību, kura iestājas pret Gara spēka
Sirdszemi.
o Pēc PSRS sagrāves ASV reintegrē nacismu Ukrainā, ar ko „apaugļo” Ukrainā „savu
laiku” gaidošo neiznīcināto benderiešu maskēto pagrīdi. Visu „izglītības” un
propagandas mašīnu, radio, TV un preses orgānu vadību un personālu orientē uz naida
kurināšanu pret Krieviju un nacisma restaurāciju Ukrainā, uz atklātu fašistiskas morāles un
nacistiskas ideoloģijas ieaudzināšanu ukraiņu bērnos un jauniešos (Ukrainā viss kā Latvijā).
o ASV Ukrainā izveidoja nacisma perēkli Eiropā.
o ASV atbalstīja un korumpēja ukraiņu oligarhātu.
o ASV visādi sekmēja ukraiņu tautas nonākšanu oligarhu verdzībā.
o Oligarhi ar ASV atbalstu Ukrainā sarīkoja „oranžo revolūciju”.
o Oligarhi ar ASV un „Gejropas” atbalstu noveda Ukrainu līdz stāvoklim, kad tajā pie
varas nāk nacisms.
o ASV un „Gejropa” Ukrainā restaurē nacismu kā triecienspēku karā ar Krieviju.
o „Gejropa” cenšas uzspiest Ukrainai asociācijas līgumu ar ES. Šis līgums paredz
pilnīgu Ukrainas ekonomikas sagrāvi un kolonizēšanu. Šā gada pavasarī, kad Janukovičs
atsakās to parakstīt, ASV un „Gejropa” ar vietējo oligarhu aktīvu atbalstu izprovocē
Maidanu – masu nekārtības Kijevas centrā. Uz turieni intensīvi braukā „Gejropas” valstu
līderi un aicina kāpināt cīņu „pret” – visu ko – ko nu katrs grib gāzt. Galvenais – tiek
kāpināta agresija.
o Ar aktīvu ASV iejaukšanos tiek bremzēta valsts kārtības sargāšanas dienestu
darbība. ASV pati aktīvi finansē Maidanu, bet jau pēc būtības – nacistu dumpi un uz to
piespiež arī oligarhātu.
o Ar aktīvu „Gejrosavienības”, bet it sevišķi Polijas, Latvijas un Lietuvas iejaukšanos
Ukrainas iekšējās lietās „Gejromaidans” tiek pārveidots par nacistisku un šovinistisku
– pretkrievisku spēku apvienības propagandas un darbības centru. Tur Gejrosavienības
un ASV piesegā pulcējas, legalizējas un bruņojas benderieši – ukraiņu nacisti.
o Beidzot ASV tieša spiediena uz valdību apstākļos un vadībā (ASV, „Gejropa” un
benderieši uzstājas kopējā frontē) notiek nacistisks apvērsums – ASV sagrābj
Ukrainu, ko pārvalda vāji maskētā veidā.
o Maidana vadības organizēti snaiperi apšauj kā savējos, tā kārtības sargus –
„Berkuta” darbiniekus.
o Varu Kijevā sagrābj nacisti.
o Ukrainu tiešā ceļā sāk vadīt valsts drošības komitejā dislocētie ASV darbinieki.
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o Jau Maidana laikā Ukrainā ieved Čeinijam piederošās privātās armijas daļas un
algotņus no „Gejropas”.
o Notiek aktīva nacionālfašistisku kaujas vienību – „nacionālās gvardes” formēšana un
apbruņošana.
o Ukraina tiek sadalīta ASV, Vācijas, Porošenko un Kolomoiska „ietekmes” zonās.
Sākas Cilvēku slepkavošana un vajāšana pēc nacionālās piederības un politiskās
pārliecības.
o Krimā organizējas referendums, kura rezultātā Krima atkalapvienojas ar Krieviju.
o Vienlaicīgi ar to visu „Gejropā” notiek pretkrieviskās propagandas kāpināšana un
Krievijas „nozīmēšana” par vainīgo visā un visur.
o Saasinās Krievijas nomelnošana starptautiskajā telpā, kas pāraug diplomātiskajā,
ekonomiskajā karā un bruņota kara provocēšanā ar Krieviju.
o Odesā notiek iepriekšizplānota masu slepkavība, kurā nacisti un nacionālfašisti
kolektīvi un organizēti slepkavo – dzīvus sadedzina politiskos pretiniekus – Ukrainas
federalizācijas piekritējus.
o Oligarhe Timošenko aicina iznīcināt visus „moskaļus” visā Ukrainā – „apšaut krievus
ar atomieročiem”.
o Oligarhs Kolomoiskis izsludina naudas balvu 10 000 $ par katra noslepkavota
„moskaļa” galvu.
o Ukrainas dienvidaustrumu teritoriju iedzīvotāji savās dzīves vietās sāk
pašaizsardzības pasākumus (formē zemessardzi, veido nocietinājumus un pašpārvaldi)
pret nacistu triecienvienību iebrukumu. Porošenko šos Ukrainas iedzīvotājus pieskaita
zemcilvēkiem (nelīdzcilvēkiem) un teroristiem, un izsludina „pretterorisma operāciju”.
o ASV ģenerāļa Ki Rendi Alena un viņam pakļauto virsnieku vadībā sākas nacistiskās
„nacionālās gvardes” vienību un armijas daļu uzbrukumi šo rajonu iedzīvotājiem,
pilsētu un apdzīvoto vietu iznīcināšana, Cilvēku slepkavošana un padzīšana no viņu
dzīves vietām.
o Brīvprātīgo vienībās par atalgojumu cīnās algotņi – Kijeva ukraiņiem maksā par
„moskaļu” slepkavošanu.
o Brīvprātīgo bataljonos pieņem karam ar „moskaļiem” gatavos kriminālnoziedzniekus,
kurus tā dēļ izlaiž no cietumiem.
o Sākas frontes tūrisms – uz karadarbības zonu brauc „ukraiņi”, lai „ģimenes lokā” par
noteiktu samaksu izšautu no tanka, lielgabala vai mīnmetēja uz „moskaļu” pilsētu vai
ciematu. Apdzīvoto vietu sagrāve tiek pārvērsta par izklaidi.
o Kijevas nacistiem pievienojas „gejropiešu” armijas daļas un algotņi.
o Ieņemtajās teritorijās nošaujamos meklē pēc vēlēšanu sarakstiem.
o Šobrīd ir nogalināti un padzīti no savām dzīves vietām bēgļu gaitās vairāk kā
1 000 000 Cilvēku. Biezi apdzīvotā teritorijā un pret pilsētu kvartāliem, slimnīcām, skolām
un rūpniecības uzņēmumiem, kuros nav nekādu zemessardzes objektu, tiek pielietota smagā
artilērija, aviācija un konvencionāli aizliegti ieroči – kasešu un fosfora bumbas. Okupētajās
teritorijās notiek mierīgo iedzīvotāju terorizēšana. Akcijas mērķis ir izspiest „moskaļus” no
dzīves vietām (etniskā tīrīšana), izprovocēt Krieviju, parādīt tās valdības vājumu un sākt
karu pret Krieviju.
o Donbasa zemessardzei dodas palīgā brīvprātīgie no Krievijas un Eiropas valstīm, arī
Latvijas(!).
o Porošenko paraksta asociācijas līgumu ar ES, pēc kā noteikumiem restitūcijas kārtā
Ukraina zaudē tiesības uz Krimu
o Kad ASV – „Gejropas” – Kijevas bandas iecerētais „zibens karš” neizdodas un
parādās soda vienību militārais un galvenokārt morālais vājums, Porošenko piesola
pārsteigumu.
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o Kijevas banda notriec boingu (to izdara triecienlidmašīna SU-25 Kolomoiskim
paklausīgo aviodispečeru vadībā), bet „Gejropa” un ASV to bez jebkādas izmeklēšanas
uzkrauj Krievijai.
o Krievija piedraud ar visu materiālu publicēšanu par boinga notriekšanas apstākļiem,
komandieriem un izpildītājiem. Krievijas apmelošanas kampaņa (izņemot atsevišķu
„mikrofona varoņu” izteikumus) tūlīt beidzas.
o Kad vienā nedēļā nošauj 10 soda ekspedīciju vadošos ASV virsniekus un smagi
ievaino ģenerāli Ki Rendi Alenu, ASV paziņo, ka ukraiņu nacisti esot gatavi pamieram
Ukrainā.
o Tiek pārtraukta karaspēka vadība un apgāde. Pēc ASV vadības rīkojuma virsnieki
pamet savas armijas daļas likteņa ziņā.
o Sākas aktīvi zemessardzes uzbrukumi, nacistu sakāves un apvainojumi Krievijai par
tās „karaspēka iebrukumu” Ukrainā, ar ko izskaidro zemessardzes straujos kara
panākumus.
o Porošenko piedraud ar soda vienības taktikas „pārformatēšanu”.
o Donbasā tiek noslēgts pamiers, kura noslēgšanas laikā Obama visiem spēkiem cenšas
ievirzīt Krieviju par karojošo pusi.
o NATO valstis apsola „individuālu” militāru palīdzību.
o Nacisti pamiera laikā pārgrupē karaspēku un pievelk frontes līnijai lielas smagās
tehnikas kolonnas.
o Notiek ārvalstu armiju iesaistīšanās karā Donbasā legalizācija.
o Nacisti palaiž „pīli” – Krievija taisoties pielietot atomieročus (?)
o Kolomoiskis piedraud uzspridzināt Dņeprogesu un atomelektrostacijas.
o Nacisti tiek silti uzņemti NATO samitā.
o Nacisti paziņo, ka NATO valstis sniegs tiem militāru atbalstu.
o NATO valstis to noliedz.
o Nacgvarde apšauda Doņecku un zemessardzes pozīcijas. Nacgvarde un ārzemju algotņi
pielieto aizliegtos fosfora ieročus.
o Doņeckā piederīgie saņem nacistu sūtītās paciņas ar gūstā saņemto piederīgo galvām.
o Luganskā nav ūdens. Nemaz!
o Naciķu centrālā banka Ukrainā paziņojusi, ka tā vairs nevar uzturēt stabilu grivnu!
o NATO valstis ieročus tomēr piegādā.
o Latvijas uzplečotie paziņo, ka Ukrainā bojā gājušie stiprinot drošību Latvijā. (Jo
vairāk tur – jo drošāk te?!)
o ES paziņo, ka Ukrainas, ES un Krievijas sarunās uz 15 mēnešiem tiek atlikta
asociācijas līguma darbība, ka ES atzīst Krievijas pozīcijas pamatotību un Ukraina
nav spējīga tik straujām pārmaiņām. Tas nozīmē, ka situācija atgriežas pie tā paša
stāvokļa un argumentiem, kad Janukovičs neparakstīja asociācijas līgumu. Tātad
Janukovičam bija taisnība!
- Tad par ko tas viss – Maidans, asinis un ciešanas?
Tagad pats lielais maidanists un Ukrainas maidanizētājs Jaceņuks paziņo, ka Ukraina
nav gatava tādām attiecībām ar Gejropu un tai ir vajadzīgs pārkārtošanās laiks (tāda bija
Janukoviča pozīcija). Arī ES paziņo, ka Ukrainai jānostiprina ekonomiskās attiecības ar
Krieviju, ka ES nevar Ukrainai sniegt tādu ekonomisko atbalstu, ka tai nav vajadzīga tāda
pagrimusi Ukraina, ka tā netaisās tajā ieguldīt savu kapitālu.
Tātad Maidanu sarīkoja tikai tāpēc, lai izveidotu un faktiski legalizētu Krievijai
naidīgu nacistisku režīmu, to apbruņotu ar NATO ieročiem un virzītu karadarbībā pret
Krieviju. Maidans bija vajadzīgs Gejropai, lai tā caur nacismu Ukrainā varētu atklāt
pati savu nacistisko seju.
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***
3. Tas, kas notiek pasaulē, brālīt, ir viens, bet tas, ko tev par to stāsta vai patur
noslēpumā, ir pavisam cits. Tas, ko tev stāsta par notikumiem Ukrainā, ir Maidana klaču
līmenī. Arī visi tie maidanizētie Ukrainā un Ukrainas televīziju saskatījušies, ir propagandas
apdauzīti un tikpat tālu no īstenības , kā tu te Latvijā sēžot un par to spriedelējot. Tur viņiem
(tāpat kā te Latvijā) katru dienu no rīta līdz vakaram bāž galvā pilnīgus murgus un melīgus
safabricējumus. Viņi patiešām tic, ka Ukrainā ir iebrucis Krievijas karaspēks. Ukrainas
internets ir pilns ar melīgiem viltojumiem un izdomājumiem. Citur nofilmēto uzdod par
skatiem no Donbasā notiekošā. Ukrainas runasvīri izplata melīgus paziņojumus.
Par katru notikumu vienmēr ir divi pretrunīgi ziņojumi pat vienā informācijas
sistēmā. Kad pēc ASV un Izraēlas pieprasījuma paklausīgajā Krievijā tika organizēta
lidmašīnas TU-154 katastrofa Petrozavodskā, par to Krievijā bija diametrāli pretēja
informācija. Vieni stāstīja, ka tā nogāzusies vakara tumsā, bet otri, ka no rīta miglā. Šīs
lidmašīnas katastrofa tika noorganizēta, lai nogalinātu vadošu Irānas atomfiziķi, kurš
lidoja ar šo reisu. Notikumu attīstības loģiku – jaunas lidmašīnas nomaiņu pret vecu TU-154,
izlidošanas novilcināšanu līdz tumsai, ekipāžas nomaiņu pret citu, nesagatavotu, nosēšanās
skrejceļa uguņu pēkšņo nodzišanu nolaišanās laikā un „nejaušo” lidojuma korekcijas datu
neizsniegšanu (augstuma korekcija uz 600 metriem) var saprast tad, ja zin, ka tas notika laikā,
kad Izraēlas un ASV specdienesti nolūkā bremzēt Irānas kodoldegvielas programmu īsā
laikā nogalināja Irānas vadošos atomfiziķus – 11 Cilvēkus, un viens no viņiem lidoja
šajā lidmašīnā!
Kad pēc ASV rīkojuma Kijevas nacisti nogāza boingu Ukrainā, tad bez kādas
izmeklēšanas un apstākļu noskaidrošanas Porošenko un avīzes vainu tūlīt caur „zemessardzes
darbībām” uzvēla Krievijai, bet pēc tam, kad Krievija piedraudēja publicēt visus viņas rīcībā
esošos materiālus, kas atklātu visu par katru, lielā riešana (izņemot dažus sīkaļas, līdz kuriem
viņu sīkuma dēļ pavēle nenonāca) tūlīt apklusa un nu jau neviens „valstsvīrs” par to vairs
nerunā. Par to „rej mazie sunīši”. Tagad tiek paziņots, ka nekad netikšot publicēti pilotu
sarunu ieraksti un (iespējams) nākamgad tikšot pabeigta izmeklēšana un apstākļu
noskaidrošana, par ko tikšot publiskoti tehniskie fakti, bet ne slēdzieni. Tad, kad visi, arī
tu, brālīt, rēja uz Krieviju, tad visiem viss bija skaidrs!
- „Skaidrs” tas, kas tagad „prasa” vairāk kā gadu ilgu izmeklēšanu?!
- „Skaidrs” tas, ko tagad visiem spēkiem grib noslēpt?
- Skaidrs taču, ka vainīgos „atrast” negrib!
To, ko zin Krievijas dienesti, to zin visu apkārtējo valstu dienesti. Itāļu
aviodispečera ievietoto materiālu no interneta tūlīt izvāca! Tieši tāpēc boinga
notriekšana tika izmantota propagandai, bet citur tā nav derīga, jo tika izdarīta pilnīgi citu
mērķu sasniegšanai, kam ar Krieviju nekāda sakara nav.
Boinga notriekšana ir citas ASV „komandas” – Bila Geitsa izvērstā „vakcīnu
projekta” sastāvdaļa. Šī projekta ietvaros tiek izvērsta ebolas vīrusa ažiotāža. „Vakcīnu
projekts” ir globāla akcija, kuras gaitā Cilvēku iebiedēšanai tiek aktualizēti epidēmiju draudi
un izvērsta plaša vakcinācija. Vakcīnām ir slēptā iedarbība. Tajās tiek izmantots ģenētiski
transformēts vīrusu materiāls, kurš nonākot vēl nedzimušo bērnu nākošo vecāku organismos,
tiek pārmantots un bērnos izslēdz reproduktīvo funkciju. Vakcinētās populācijas beidz laist
pasaulē bērnus – paliek neauglīgas. Tas ir vakcinārās sterilizācijas projekts, kuru vada Bila
Geitsa „komanda”, piedaloties Pasaules Veselības organizācijai un citām ANO struktūrām,
iedzīvotāju skaita regulācijas programmas ietvaros, bet ASV savam Porošenkam teica, ka
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darot to Ukrainas atbalstam. Tā ar „kijeviešu” nacistu rokām ASV virza „vakcīnu
projektu”.
***
Turpinājums sekos.
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