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25 évvel később Nyugat oly-
annyira érti meg Oroszországot, 
amennyire a jóság jellemző a Nem-
zetközi Valuta Alapra (IMF). Há-
látlanság az viszont van és az tel-
jesen mindegy, hogy éppen ki a 
főnök Moszkvában. 

Lehetne akár Gorbacsov is 
megint ill. még mindig hatalmon, 
a vezető német sajtó amerikai öt-
letgazdák sugallatára ugyanazt a 
hajtóvadászatot rendezné Moszk-
va ellen, mint most.

Hogy miről van szó? Ásványi 
erőforrásokról. Ugyanúgy mint 
egész Közel-Keleten. Az ásvá-
nyi erőforrások hatalmat jelente-
nek. Aki használja vagy ellenőr-
zi azt, az impériumnak nevezheti 
önmagát.

A második világháború után az 
USA és a Szovjetunió felosztották 
maguk között a világot. Nem sze-
rették egymást. Az USA túlélte, a 
Szovjetunió nem. Viszont a Szov-
jetunió összeomlásával az Egye-
sült Államok elveszített valamit, 
ami nélkül nem tud létezni: az el-
lenséget. 2001. szeptember 11-ével 
megpróbálták felváltani az orosz 
rémképet iszlám rémképre. Csak 
a dolognak van egy geopolitikai 
bökkenője: az iszlám a volt Szov-
jetunió nagy részén nem téma és 
így nem alkalmas ellenségnek, 
amit helyben meg lehetne találni 
és harcolni lehetne ellene. 

Ez csak egy kifogás, ami egész 
Közel-Keleten azt a tényt hivatott 
elfátyolozni, hogy az első számú 
nyersanyagról van szó: a földolaj-
ról. Ami naponta ott zajlik, az nem 
más mint olajrablás, mondja Dr. 
Daniele Ganser.

Hogy kaparinthatja meg az 
Egyesült Államok az ásványi erő-
források hatalmas készletét a volt 
Szovjetunió területéről? Kereske-
delem útján? Lehetséges. Háború-
val? Miért ne. Az USA modelljére 
szabott turbokapitalizmus mások-
nak még a levest sem engedi le-
felezni. Már gyárilag betegesen 
kapzsi. Addig fal, amíg nem jön 
az orvos és inkább hájas szívelég-
telenségében hal meg, mint hogy 
hagyja méltóságban élni azokat, 
akiken uralkodik, vagy akiket le 
szándékozik majd támadni. 

Az Egyesült Államok polgá-
raiból szektatagokat csinált. Éj-

jel-nappal azt veri fejükbe, hogy 
ISTEN választott ki minket arra, 
hogy az emberiséget megtanít-
suk a civilizációra. Ha ezért a cé-
lért gyilkolni kell, az igazságos, 
mivel azok, akik ellenálnak ne-
künk, primitívek és nem alkal-
masak arra, hogy részt vegyenek 
bolygónk jövöjének építésében. 

Oroszok, muzulmánok, euró-
paiak, kínaiak, afrikaiak... mind-
egy. Mindegyik félvad, akit el le-
het söpörni. Az a háború, amit 
az USA folytat, csak szüksé-
ges rossz. A Pentagon-agyszülte 
keresztesháborúk hasonítanak egy 
egyfajta hazafias istentiszteletre. 
Bal kézben a biblia, a jobban pe-
dig a puska és mindenek felett az 
USA zászlaja leng. 

Akinek megállás nélkül az 
amerikai propaganda, köznyel-
ven tévéadók, ilyen mértékben ki-
mossa az agyát, miközben fogal-
ma sincs arról, hogy a tévéadók 
az olaj- vagy a fegyverkezési ipar 
tulajdonában vannak vagy reklá-
mért kapott bevételekkel erősen 
befolyásolják azokat, annak sem-
mi esélye sincs kibújni a megál-
lás nélküli uszítás hatása alól, ami 
azok ellen irányul, akikre két do-
log vonatkozik.

Ásványi erőforrásokkal rendel-
kezik és nem mondhatja el magá-
ról, hogy amerikai. Ha mindkettő 
talált, akkor előbb vagy utóbb az 
USA egy gyors lerohanás keretén 
belül vagy UNO-mandátummal 
vagy anélkül bevágtat országába 
egyedül vagy a NATO bandájá-
nak tagjaival szövetkezve és ál-
lamilag szervezett terrort terjeszt 
a demokrácia nevében. 

Ugorjunk el Moszkvába.
Borisz Nyemcov meghalt. A 

Kreml kritikusai közé sorolták. 
Valaki lelőtte Nyemcovot. Az 
orosz főváros kellős közepén. 

Hogy ki volt az, vagy ki kel-
let, hogy legyen, mert egyszerű-

en tökéletes passzol ahhoz, hogy 
az aktuális Krím-válság a detoná-
ció irányába sodródjon, az termé-
szetesen csakis a „cár“, Vlagyimir 
Putyin lehet. Hitler megtestesítő-
je. A Krím agresszora. A tömeg-
gyilkosok megértője jó ukrán kap-
csolatokkal. 

Hogy van-e bizonyíték a gya-
núsításokra? Á. Minek? Putyin 
volt, az tuti. Hisz a pali a KGB-
ben szolgált. 

Most a maradék Oroszország 
elnöke és baromira utálja Nyuga-
tot. De miért? Helyhiánnyal küsz-
ködik az orosz Föderáció terüle-
tén. Országának csak 11 időzónája 
van. Világos, hogy szüksége van 
még Ukrajnára is, hogy végre ki-
hajthasson uráli fogatával. 

„Kijev nélkül nem lehet“, ez 
kellene, hogy álljon egy moszk-
vai reklámtáblán. Már csak azért 
is, mert Ukrajna teljesen csődbe 
ment és ráadásul olyan fantaszti-
kus ipari műemlékkel rendelke-
zik, mint Csernobil. 

Na, jól van. Ne vicceljünk.
Egy olyan ember, mint Putyin, 

az nem hülye. Ha az lenne, ak-
kor biztos nem maradhatott vol-
na meg ilyen sokáig a Kremlben. 
Putyin, a stratéga a geosakkban 
mindent helyesen csinált. Leál-
lította az Oroszországi Föderá-
ció Borisz Jelcin ideje alatt meg-
kezdett kirablását és hazazavarta 
az USA „tanácsadóit“. Putyin az 
orosz gáz- és olajüzletet megint 
Moszkva ellenőrzése alá vonta 
és nem engedte meg, hogy Exxon 
és társai saját országában hülyét 
csináljanak belőle. És leválasztot-
ta az olaj- és gázkereskedelmet a 
dollárról.

Amikor az USA elitje rájött 
arra, hogy Oroszország kizsákmá-
nyolása Putyin alatt nem „műkö-

Putyin a hibás!
Amikor Willy Brandt és Egon Bahr 1989-ben Moszk-
vába látogatott, hogy keleti politikájáért átvegye 
a Lomonoszov Egyetem tiszteletbeli doktori címét, 
Brandt megkérdezte a széthulló félben levő Szovjet-
unió akkori elnökét, Michail Gorbacsovot, hogy a jövőre 
nézve mit kíván Nyugattól. Gorbacsov, aki nélkül nem 
egyesítették volna Németországot, csak azt válaszol-
ta: MEGÉRTÉST.

Ken Jebsen

Trauermarsch in Moskau, um Abschied von Boris Nemzow (Kreml-Kritiker) zu nehmen. 

„Hogy ki volt az ... a 
„cár“, Vlagyimir Putyin. 
Hitler megtestesítője. 
A Krím agresszora. A 
tömeggyilkosok meg-

értője jó ukrán kapcso-
latokkal. Hogy van-e 

bizonyíték a gyanúsítá-
sokra? Á. Minek? Putyin 
volt, az tuti. Hisz a pali a 

KGB-ben szolgált.”
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dik“, bevetették Brzezinski takti-
káját. Előre küldték a NATO-t és 
szépen országról országra vonul-
tak az orosz határ felé.

A 12. állam után Washing-
ton Grúzia és Ukrajna fele nyúlt. 
Mindkettő közvetlen Moszkva ka-
pui előtt fekszik. Putyinnak vi-
szont már nem állt szándékában 
eltűrni a fordított Kuba-válságot. 

Ukrajnában már elejétől fogva 
a Krímről volt szó, mert ott talál-
ható az orosz katonai kikötő, Sze-
vasztopol. Az oroszok egyetlen fe-
kete-tengeri kikötője. 

Moszkva másik nélkülözhe-
tetlen hídfőjét Szíriában találhat-
juk. Tartuszban. Amióta az USA a 
NATO-val egyetemben „szabad-
ságot“ exportál oda, Putyin meg-
értette, hogy mi a terv. Be akar-
ják keríteni Oroszországot. Ha 
már klasszikus úton nem is lehet 
hozzájutni ásványi erőforrásaihoz, 
akkor legalább azt akarják meg-
gátolni, hogy nyereségesen elad-
ja ezeket Nyugaton. 

Egészen egyszerűen arról van 
szó, hogy Oroszországot kirekesz-
szék a világpiacból. Amikor Pu-
tyin közeledni látta Szevasztopol 
átvételét az EU-val kötött „Asz-
szociációs Megegyezés“ hátsó ka-
puján keresztül, úgy reagált, mint 
egy stratéga és támogatni kezdte 
az ukrán szeparatistákat. 

Putyin elolvasta az Asszociáci-
ós Megegyezés apró betűs részét. 

Ott nemcsak kereskedelemről volt 
szó Európával EU-szabta feltéte-
lek mellett, melyeket Brüsszelen 
keresztül Washington erősen ma-
nipulál, hanem védelmi „segítség-
nyújtásról“ is.

Ha Ukrajna belépne az EU-ba, 
Szevasztopol a NATO kezébe ke-
rülne. Akkor vissza kellene vo-
nulnia a fekete-tengeri flottának. 
Putyin már évekkel ezelőtt rájött 
erre, épp ezért bérelte ki Szevasz-
topolt 2042-ig. 

Ennek fejében kedvezményes 
áron orosz gázt kapott Ukrajna. 
Az orosz gázt Európába szállító 
csövek első sorban Ukrajnán ke-
resztül vezettek volna. Mindkét 
fél jó üzletet csinált volna. 

Ezt az üzletet az USA minden 
áron meg akarta akadályozni. 5 
milliárdot pumpált az ukrán ál-
lamcsínybe minden eszközt meg-
ragadva arra, hogy a sikerrel jár-
jon az erőszakos puccs Kijevben 
és amikor nem úgy sikerült, ahogy 
akarta, adta a sértődöttet. 

Azóta a „mi“ médiáink tele 
vannak azzal, hogy Putyin annek-
tálta a Krímet megszegve a nem-
zetközi közjogot. Badarság. Miu-
tán az USA Moszkva ajtaja előtt 
beavatkozott egy szuverén állam 
ügyeibe és az ukrajnai orosz lakos-
ságnak fel kellett ismernie, hogy a 
jobb szektor Kijev támogatásával 
nemsokára le fogja támadni őket, 
úgy döntöttek az ukrajnai oro-

szok, hogy nem ismerik el a kije-
vi puccsista kormányt. Szavazást 
rendeztek Kijevtől történő lesza-

kadás céljából és jóval több, mint 
90%-uk le is adta voksát emellett. 
Németország nem ismerte el ezt 
a szavazást. 

Az ukrán alkotmány értelmé-
ben a szavazás alkotmányellenes, 

de a nemzetközi közjog értelmében 
érvényes. Igen, ilyen van. Mind-
kettő. Megszeghetjük saját alkot-
mányunkat miközben a nemzet-
közi közjog értelmében járunk el.

Ha a baszkok úgy döntenének 
holnap, hogy levállnak Spanyol-
országról és ezért választást ren-
deznének Baszkföldön, mely az 
általános választási jogok értel-
mében zajlana le, többé már nem 
tartoznának Spanyolországhoz. 
Igaz, hogy ez nem felelne meg a 
spanyol alkotmánynak, de a nem-
zetközi közjog mégis védené a 
baszkokat. Amikor nemrég Skó-
ciában egy hasonló referendumot 
rendeztek, amiben a skót népes-
ség választhatott, hogy a jövőben 
Anglia nélkül kívánja eltölteni a 
napot, az ehhez szükséges többsé-
get hajszál híján elérték. Ha Skó-
cia London ellen döntött volna, 
akkor Nagybritanniából csak Bri-
tannia lett volna és zászlaja (Uni-
on-Jack) színeinek egy részétől el 
kellett volna búcsúznia.

A világ egyre jobban többpólu-
súvá válik. Ezt már mindenki érti. 
Csak az USA nem. Hogy meghi-
úsítsák Oroszország szövetségét 
Kínával, a tengeren túli kapitalis-
ták egyetlen alkalmat sem hagy-
nak ki, hogy Oroszországot Uk-
rajnán keresztül destabilizálják.

Miközben ez történik, Ukraj-
nát kiárusítják Nyugatnak. A gáz-
trösztöket olyan emberek vezetik, 
akiknek szülei széles fenékkel az 
USA kormányában ülnek.

Ezen kívül Ukrajna Eldorádóvá 
vált olyan vetőmagmultik számá-
ra, mint Monsanto, Dupont vagy 
BASF, amik a Nemzetközi Valuta 
Alapon keresztül az országot már-
is felosztják maguk között. Ha a 
2013-ban csődbe jutott Ukrajna 
hozzá akar jutni az Amerikából 
jött uzsorás cápák (tehát az IMF) 
pénzéhez, akkor pontosan úgy, 
mint Görögországban, meg kell fe-
lelnie egy-két feltételnek. Például 
annak, hogy megnyitja az urkán 
piacot génmanipulált élemiszerek 
számára (GMO).

Ukrajnában és első sorban 
Oroszországban tilos genetikai-
lag módosított szervezetek veté-
se. A kutya itt van elásva. Üzlet-
ről van szó, pontosan arról, hogy 
a szupergazgadok egyre zsugoro-

Der Ministerpräsident der nicht anerkannten Volksrepublik Donezk Sachartschenko. (Foto: ANNA-News Official 
Stream, CC-BY 3.0)

„Gondolkodjunk  
logikusan: Miért  
gyilkoltatna meg  

Putyin egy Kreml- 
kritikust Moszkvában? 
Éppen most? Amikor 
Nyugaton mindenki 

pont egy ilyen ostoba 
hibára vár?

Az ügy erősen olyan 
elemekre utal, amik 

inkább az urkán  
jobboldali szektorban 

találhatók. Azt akarják, 
hogy külföld  

Moszkvával közvetett 
háborúba kezdjen,  
és valószínűleg a 
Majdánon történt 

tömegmészárlás közben 
is a ravaszon volt az 

ujjuk.”
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dó elitje, akik közül a legtöbb az 
USA-ban él, a maradék világot is 
magáénak akarja tudni. Ukrjana 
Eurázsia előkertje. Csak ne len-
ne ott az a Putyin, aki számára 
Oroszország az oroszoké és nem 
a Wallstreet-é. 

Hogy keltem valakinek rossz 
hírét, akit ki akarok készíteni? Úgy, 
hogy propagandával démonizálom 
őt és hogy megállás nélkül kettős 
mérce szerint mérek.

Putyin a KGB-ben szolgált és 
még ma is az ország elnöke. Te-
hát ugyanúgy, mint annak idején 
az idősebb George Bush. Sőt Bush 
még a CIA igazgatója is volt és ké-
sőbb az USA elnöke lett.

Putyin lelkiismeretét terhe-
li Borisz Nyemcov, így a német 
sajtó. A bizonyíték erre az, hogy 
a kamerák nagy része, melyek a 
tetthelyen voltak felállítva, nem 
működtek.

Gondolkodjunk logikusan: Mi-
ért gyilkoltatna meg Putyin egy 
Kreml-kritikust Moszkvában? 
Éppen most? Amikor Nyugaton 
mindenki pont egy ilyen ostoba 
hibára vár?

Az ügy erősen olyan elemekre 
utal, amik inkább az urkán jobb-
oldali szektorban találhatók. Azt 
akarják, hogy külföld Moszkvá-
val közvetett háborúba kezdjen, 
és valószínűleg a Majdánon tör-
tént tömegmészárlás közben is a 
ravaszon volt az ujjuk.

Ha Putyin áll a moszkvai gyil-
kosság mögött, akkor Barack 
Obama felel három amerikai új-
ságíró haláláért, akik februárban 
hirtelen életüket vesztették. Mind-
hárman kritikus filmet akartak for-
gatni 9/11-ről és részben közvet-
len kapcsolatban állatak Edward 
Snowdennel.

A volt (német, a ford.) igaz-
ságügy miniszter, Leutheusser-
Schnarrenbeger felszólította az 
Európa Tanácsot külön vizsgá-
latok indítására a Nyemcov gyil-
kosság felderítésére. 

Kitűnő. De mi van a CIA kín-
zási programja ellen indítan-
dó bírósági eljárással, kedves 
Leutheusser-Schnarrenberger 
asszony?

Az nincs. A (német, a ford.) 
igazságügy miniszter, Heiko Maas 
direkt nem akar kezdeményezni 

semmit. Úgy érvel, hogy az USA 
úgy sem adná ki a CIA titkos jelen-
tését feketén áthúzott részek nél-
kül. Akkor meg minek a vizsgálat.

És az MH17? Már elfelejtettük?
A mai napig várunk a hivata-

los vizsgálat eredményeire. Mi 
van az USA radarjainak adata-
ival? Hol van a fekete dobozból 
nyert összes adat? Nemcsak né-
hány kivonat. Az AVACS repü-
lőgépek milyen információkkal 
rendlekeznek? Nem tudunk sem-
mit. A mai napig a sötétben ta-
pogatózunk.

Már elegünk van abból, hogy a 
„mi“ médiáink Putyint közvetlen 
a gép lezuhanása után terrorista 
keresztapának titulálták.

Ami ebben az országban és mé-
diáinkban zajlik, már rossz vicc-
nek sem mondható, hisz tűzve-

szélyes. Ahelyett, hogy komolyan 
vennénk Oroszország aggájait, 
inkább belesodornak minket egy 
Oroszország elleni háborúba. És 
ahhoz minden eszköz szent. Amíg 
az USA volt nagykövete, Kornblum 
(a német, a ford.) Jauch adásában 
minden további nélkül kijelenthe-
ti, hogy teljesen mindegy, milyen 
baklövéseket követett el Európa a 
diplomácia területén, hisz a hata-
lom úgyis Washington kezében 
van és Putyin ezt nagyon jól tud-
ja, akkor nekünk polgároknak már 
nem kell találgatnunk, hogy mi a 
helyzet. Csak fonálon lógó bábok 
vagyunk, melynek ellenőrzését a 
tengeren túlról irányítják. 

Nyemcov meggyilkolása a 
nagy tervnek csak egy további 
része „Miként generálhatunk for-
ró illetve hideg gazdasági hábo-

rút Oroszország ellen“ címmel. 
El kell távolítani Putyint, hogy 
Moszkvában egy Wallstreet-hű 
oligarcha tarthassa majd a kezé-
ben a dolgokat. A szabadságért. 
A hedge fund menedzserek sza-
badságáért és azokért, akik szá-
mára a hatalmas pénzeket keresik 
meg. 2,4 milliót óránánként, mint 
például John Paulsen 2010-ben.

Foglaljuk csak össze:
Putyin nem szent, de Obama 

álszent!
Putyinnak nincs Guantanamo-

ja, nem repít fel a levegőbe 4000 
pilóta nélküli vadászgépet globá-
lis gyilkosságra és nem bízta meg 
a KGB-t teljesen hivatalosan éve-
ken keresztül folyó, még az évez-
red fordulója után is életben levő 
kínzási programmal a nemzeti 
biztonság nevében.  Oroszország-

Pipeline-Netz von Russland nach Westeuropa (Samuel Bailey, CC-BY 3.0)
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nak nincs több mint 700 katonai 
támaszpontja világszerte.

Oroszország a szomszédunk. 
Ki kell jönnünk ezzel az országgal 
és ki is tudunk jönni vele. 

Csak az az egy kell ehhez, amit 
Gorbacsov 1989-ben Brandtól és 
Bahrtól kért. Megértés. A meg-
értés annyit jelent, hogy megpró-
báljuk megérteni a másik szem-
szögét. Megérteni nem azt jelenti, 
hogy egyet is értünk vele. Aki vi-
szont változást akar, annak el kell 
fogadnia a másik tempóját. Orosz-
ország rengeteget tanulhatna Nyu-
gattól, de a Nyugat is Oroszország-
tól. Oroszország Európa része. És 
Európa több, mint az EU.

Ha Oroszországgal kapcsolat-
ban állandóan azt papolják ne-
künk, hogy Európának tennie kel-
lene már valamit, akkor otromba 
módon be akarnak csapni min-
ket. Maga Oroszország is része 
Európának, de nem az EU-nak. 
Az EU hivataljai mögött megbújó 
háttérerők Oroszországot pórázra 
akarják fogni, hogy ezt az óriási 
országot ugyanúgy sanyargathas-
sák mint Görögországot, Spanyol-
országot vagy Portugáliát. 

A végén ugyanazok kerülné-
nek az Oroszországi Föderáció-
ban hatalomra, akik már Brüsz-
szelben is hatalmon vannak. De 
vajon ezek tényleg európaiak-e? 
Ahhoz túlságosan erős amerikai 
akcentussal beszélnek. 

Tévúton járunk, ha a tó másik 
oldaláról hagyjuk magunkat egy 
olyan háborúba belerángatni, amit 
közvetlen szomszédunk, Oroszor-
szág ellen folytatnánk.

Tanuljunk nagyapáinktól. Soha 
többé háború, vagy Eugene Iones-
co szavaival élve:

„Úgy hisszük, tapasztalattal 
rendelkezünk, de a tapasztalat ren-
delkezik felettünk.“

Mi Európában évszázadokon 
keresztül azt tapasztalhattuk, hogy 
a háború csak szenvedést és rom-
bolást okoz. Ez a felismerés azzá 
tett minket itt Európában, ami-
lyenek jelen pillanat vagyunk és 
remélhetőleg maradnunk is. Há-
borúellenesek.

Ne vonuljatok be és szálljatok 
szembe mindenkivel, aki csapa-
tokat akarnak küldeni.

Mára nem maradt más hátra 
csak a polgári engedetlenség!  
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