MH17, de ontmaskering (Deel 2 + video)
Woensdag, 20 augustus 2014 15:12

Het is opvallend stil geworden in de mainstream publicaties rond het neerstorten van Malaysia
Airlines vlucht MH17.

Het liefst zouden ze er helemaal niet meer aan herinnerd worden want het bewijs tegen de
werkelijke daders groeit met de dag.

Zou nu niemand uit de mainstream massa beseffen hoe geweldig ze in de maling zijn genomen
met het officiële verhaal van MH17? Vind men het heel gewoon dat meer dan een maand na de
ramp er nog steeds geen spatje bewijs is geleverd door al die schreeuwende
propagandavodden?
We zouden de ramp met de Boeing 777 van Malaysia Airlines boven de Oekraïne ook de
ontmaskering van de mainstream media kunnen noemen. Leugen na leugen hebben ze
verspreid en daardoor de complete bevolking bewust op een dwaalspoor gebracht.
Iets wat wij al een tijdje schrijven, onvoorstelbaar is en wat allerlei alarmbellen zou moeten laten
afgaan bij mensen is het feit dat Nederland die de leiding heeft van het onderzoek naar de
ramp, nog nooit bij de regering van Kiev heeft aangeklopt om de gesprekken tussen de
verkeersleiding en het Malaysia Airlines toestel op te vragen.
Het is wederom Rusland die hier op moet hameren bij de Verenigde Naties:
"Kiev should make public the records of communications between the Ukrainian air traffic
control and the Malaysian Airlines flight 17 in the hours before it was shot down over Ukraine’s
turbulent east, Russia’s UN envoy said."
Later deze maand zal er volgens de berichten een voorlopig onderzoeksrapport verschijnen.
Waarin het volgende absoluut niet zal voorkomen:
In ons artikel, MH17, de ontmaskering , tonen wij aan dat alle sporen leiden naar de op één na
rijkste man in de Oekraïne, de Zionist Igor Kolomoisky. En niet alleen naar hem, maar ook
indirect weer naar de totstandkoming van
Groot Israël .
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In maart dit jaar publiceerde Press TV een artikel met daarin een aantal door Anonymous
gehackte e-mails.
Eén van die e-mails was de volgende, gericht aan Kolonel Igor Protsyk van het Oekraïense
leger:
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