Israel grijpt macht in Oekraine (video)
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Langzaam maar zeker krijgt het groter Israël als voorloper van de New World Order gestalte.
Het is niet voor niets dat er wordt gewezen op de overeenkomsten tussen Donald Trump en
de nieuwe Oekraïense president Vlodomyr Zelenski.

Het is een tijdje stil geweest rond Oekraïne, het land dat na de door Amerikaanse
georganiseerde staatsgreep
in 2014 haar puppet Poroshenko op de troon wist te hijsen.
Dat het sindsdien in sneltreinvaart bergafwaarts is gegaan met Oekraïne behoeft geen verder
betoog. Rusland werd gebombardeerd tot staatsvijand nummer één, MH17 werd uit de lucht
geknald
en de bevolking
aldaar is er sinds de staatsgreep alleen maar verder op achteruit gegaan.
Niet zo vreemd dat toen er onlangs verkiezingen werden gehouden in Oekraïne de
Amerikaanse puppet Poroshenko de laan uit werd gebonjourd.
In zijn plaats komt een totaal onbekende genaamd Volodymyr Zelenski, waarover het
volgende wordt geschreven
:
Naast een oplossing voor de oorlog in Oost-Oekraïne heeft Volodymyr Zelenski beloofd de
oligarchie – het systeem waarbij schatrijke Oekraïense zakenmannen hun belangen behartigen
door stromannen in het parlement in te zetten – aan te pakken.
Dat was ook de belofte van Porosjenko toen die in juni 2014 aan de macht kwam, maar hij
heeft die toezegging nooit waargemaakt. De invloed van de oligarchen, tot wie hij zelf ook wordt
gerekend, is in Oekraïne nog steeds vrijwel onveranderd en de corruptie in de voormalige
Sovjetrepubliek is gigantisch.
Dat aanpakken van de oligarchen wordt wel een beetje een probleem voor Zelenski, want het
is juist één van die oligarchen die hem in het zadel heeft geholpen.
Hij wordt wel vergeleken met Donald Trump, ook iemand zonder enige politieke ervaring en
bovendien door een Joodse oligarch gesteund en gefinancierd.
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In het geval van Trump is zijn handler Sheldon Adelson en bij Zelenski is dit Igor Kolomoyski.
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