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TOTO JSOU DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZASLANÉMU VIDEU.
Rusko pozabíjelo americké, britské a izraelské vojáky v syrském Aleppu, kteří z bunkru řídili operace IS a
Fronty Al-Nusrá! Rusko čelí nařčení z barbarismu!
Delegace OSN obvinila americkou vládu ze lží a propagandy !
Už koncem minulého týdne přinesla tisková agentura FARS informaci o tom, že ruská fregata ve
Středozemním moři v blízkosti syrských břehů odpálila ze své paluby tři rakety typu Kaliber, které
zničily na předměstí syrského Aleppa operační bunkr .V něm zahynulo 30 důstojníků izraelské zahraniční
rozvědky, dále řídící důstojníci USA, Velké Británie, Saúdské Arábie, Turecka a Kataru. Informace začala
nejprve kolovat na serverech americké a izraelské alternativy bez potvrzení západními médii.Přestože jde o
obrovský masakr, západní média mlčí, ale co je podstatné a důležité, že nikdo k této informaci nevydal ani
žádné tiskové dementi. Informaci nepřináší ani ruská státní média. A ani ruská média informaci nepotvrzují, ale
ani nevyvrací.
Co to znamená?
Podle všeho ruské ozbrojené síly chytily západní mocnosti se špinavýma rukama právě během jejich
řízení teroristických operací v Aleppu s cílem útočit proti syrské armádě.
Rusko si ale podle všeho uvědomuje, že pokud by se pochlubilo, co jeho námořnictvo udělalo za majstrštyk,
musel by na toto přiznání západ reagovat, a to buď vydáním dementi, anebo přiznáním a potvrzením, že k útoku
došlo.
Jenže to by znamenalo, že by západ musel na takový útok potom reagovat a de facto by byl západ nucen
přiznat, že ze strany Ruska šlo o tzv. „Akt války“ a západ by musel Rusku vyhlásit válku.
To nemohou globalisté připustit a nemohou to připustit ani americké elity před prezidentskými volbami v USA.
Obama nedá před volbami souhlas k zahájení války s Ruskem. Rusko tak zřejmě využilo patovou situaci
západu, kdy Evropa je na počátku rozpadu po Brexitu, očekává se i rozpad NATO, nebo minimálně odchod
USA z NATO, což vyjde nastejno a v USA se schyluje k otočení kormidla směrem od globalizace k izolaci.
Všichni mlčí, aby nemuseli spustit 3. světovou válku
Mlčejí ostatní země, které v bunkru po zasahu ruskými raketami Kalibr přišly o své důstojníky, je potom zcela
logické. Přiznání, že v Aleppu operují jejich operativci uprostřed čtvrti Dar Ezza, kterou ovládá Fronta AlNusrá, by se médiím vysvětlovalo jen opravdu těžko a válku s Ruskem teď nelze spustit kvůli volbám v USA.
Takže došlo k uplatněné sovětského modelu informační blokády, velmi dobře známé z dob Studené války.
Západní média mlčí, nekomentují, nevyjadřují se, nepotvrzují, ani nevyvrací. Je ale už zcela zjevné, že
informace je nejenom pravdivá, ale už má dokonce své následky.
Po zničení bunkru přišel jen panický řev. USA obvinily Rusko z barbarismu!
Server Financial Times informaci, že poté, co bylo svoláno mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN minulý
týden, tak Rusko brutálně zaútočilo v Aleppu. USA proto odsuzují „Barbarismus Ruska v Sýrii!“ a
předmětem kritiky je bombardování Aleppa, ale bez konkrétní specifikace. Chápete? Všechno to do sebe
zapadá. Rusko vybombardovalo koncem minulého týdne zpravodajský bunkr v Sýrii .....s Izraelci, Američany,
Brity a dalšími a hned v pondělí média tlumočí stanovisko, že Rusko je obviněno z barbarismu.
Potřebuje snad teď někdo více důkazů? Je to naprosto jasný diplomatický řev bez pojmenování důvodu, ale je
to útok proti pachateli tohoto činu, ze kterého však nemůže být veřejně obviněn, protože by vyšlo najevo, že
Rusko jednalo správně a pozabíjelo tam západní šíbry, kteří koordinovali útoky teroristů z bunkru umístěného v
srdci regionu, který ovládá teroristická organizace Al-Nusrá.
Delegace OSN vedená Američany potvrdila to, co většina rozumně uvažujících lidí ví už dávno!
A největší pecka je zpráva komise OSN pro lidská práva, která byla vedena Američany a odjela do Sýrie, aby
zjistila skutečnou situaci v Damašku a jeho okolí. Delegace se vrátila a poskytla šokující tiskovou konferenci v
OSN, na kterou přišla jen směšná hrstka novinářů, ale informace, které zazněly z úst amerických delegátů, ty
doslova novináře šokovaly. Američtí delegáti obvinili vlastní vládu ze lživé propagandy.
Všechny tyto informace dávají naprosto pitoreskní obrázek ubohosti západních mocností, které dostaly výprask,
ale byl to výprask natolik zasloužený, že nemohou proti Rusku otevřeně jít s obviněním, ale jdou na to přes
Radu bezpečnosti OSN s reklamními proklamacemi o barbarismu. Tak určitě, Rusko pozabíjelo operátory, kteří
řídili a finančně vypláceli bojovníky Al-Nusrá a IS, ale barbaři jsou oni.

Západní mocnosti v čele s USA koordinují a financují činnosti teroristických skupin v Sýrii, včetně těch
největších a nejznámějších, ale mainstreamová média na západě o tomto mlčí, všude vládne jen hrobové ticho.
Výzvy k tomu, aby země v EU vystoupily z NATO, jsou nyní aktuálnější, než kdykoliv předtím. Dá se dokonce
tvrdit, že politická strana, která nemá ve svém volebním plánu vystoupení z NATO a vyhlášení neutrality,
není stranou pro-národní a lze ji v podstatě označit za fiat-alternativu na politické mapě.
Strany, které podporují setrvání v NATO, tím pádem podporují potažmo i teroristické skupiny v Sýrii, neboť
NATO je provozováno hlavně z kapes daňových poplatníků. A důstojníci jsou poté tajně vysíláni do Sýrie, aby
v nějakém bunkru řídili operace teroristů proti armádě demokraticky zvolené vlády a prezidenta. Rusko tomuto
učiní přítrž, raketami bunkr zničí a západ začne ječet a obviňovat Rusko z barbarismu. Volba slova je důležitá.
Rusko z terorismu obvinit nemohou, protože západ ví, co v tom bunkru probíhalo. Takže alespoň ten
barbarismus Rusku zůstal. Ale i s ním mají Američané zkušenosti, stačí si vzpomenout na Vietnam a napalmové
přelety nad hustě obydlenými vesnicemi v povodí řeky Mekkong. Tam by se Rusové od Američanů mohli v
barbarismu opravdu učit.

