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Истинската история
Кой унищожи Русия
Анархо-болшевизмът в Русия
Само банкера Яков
Шиф дава 20 милиона
долара (равняващи се
сега на над 1 милиард)
на евреина Лейб
Бронщайн, преименувал
се по-късно на Леон
Троцки. Същия този
Троцки, който създава
червената армия и е
основен двигател на
революцията. Той отпътува от Ню Йорк на 27.03.1917 г. с
корабът “Кристиянсфьорд”, който бил пълен с оръжие и имал
на борда 267 евреи доброволци много от които били бивши
американски гангстери. Такъв например е Мойсей Урицки
станал в последствие първият началник на ВЧК, а също и
Володарски (Голдщайн), който става първия комисар по
печата. Корабът е бил арестуван от канадските власти в
Халифакс, но е бил освободен по лично настояване на
президента на САЩ Удроу Уилсън, на английския лорд
Уинстън Чърчил и на милиардера Яков Шиф. Ленин също
пристига от чужбина в Русия с много пари в запечатан влак,
който е бил пълен с наемни войници, осигурени от свръх
богатите швейцарски еврейски родове. Дядото на Ленин се
казва Израел Бланк. Фамилията на Йосиф Сталин –
Джугашвили в превод от грузински диалект означава еврейски
син (джуга - евреин, швили – син).
Преди революцията (а и след това) Йосиф Висарионович

Джугашвили е бил престъпник, главатар на 12 главорези от
които е пропищял целия Кавказ. Бандитският му прякор е бил
Коба. Евреи са и около 90 % от „народните” комисари. Ето
само някои от по-известните: -Лазар Мойсеевич Каганович
(ЦК на болшевишката партия, втория след Сталин, сестра му е
била съпруга на генералисимуса); - Апфелбаум- прекръстил се
на Зиновиев (ЦК и комисар на вътрешните работи); - Лурие
или Ларин (ЦК и комисар на икономиката); - Розенфелд, поизвестен като Каменев (ЦК на партията); - Янкел, познат като
Свердлов (ЦК на партията); - Накхамкес, познат като Стеклов
(ЦК на партията); - Кауфман (комисар по държавната
собственост); - Аврам, известен като Кириленко (комисар на
правосъдието); - Шмид (комисар по труда) и т.н.
Политкомисарите в армията, ръководителите и болшенството
служители на ЧК (в последствие НКВД и КГБ) също са евреи. В
това число и изверги като Лаврентий Берия, Николай Ежов и
Хенрих Ягода (Йехуда). Например по времето на последния
НКВД избива около 20% от жителите на Петербург. Това са
бившите аристократи, интелигенцията и средната класа
обитавала града. Подобно е било положението и в цялата
Руска империя – масови арести и разстрели. Избита или
прогонена от страната е подчти цялата интелигенция. Народа
който остава и е основа на бъдещия “съветски човек” е
съставен предимно от неграмотни и полуграмотни крепостни
селяни и работници, които са били държани в перманентен
страх и на границата на оцеляването. Ето части от дневника на
Зинаида, жителка на Петербург по време на революцията: “ 17
март 1918 г. Събота: Оскверниха гроба на Толстой. В Ростов
убиха децата - школници от кадетския корпус ..... . Русия вече
няма история. Ние живеем тук от самосебе си. 18 май 1918 г.
Петък: Ще кажа накратко: давят, душат, бият,
разстрелват, грабят. Трудовата интелегенция лишиха от
хляб - напълно: всеки ден курсистки и чиновници, стари и
млади падат по десетки на улицата и умират там, сама

видях....”.
Представяме ви и част от спомените на руски емигрант в
Париж: “Аз видях и друга “чрезвичайка” (ЧК), която се
помещаваше в един гараж. Влязох и не повярвах на
собствените си очи: стените, подът бяха покрити с нещо
тъмно, дебело два пръста. Оказа се, че това е кръв и
мозък....”
Някои дерективи на Ленин-Бланк могат да ви дадат ясна
представа за случилото се с нещастният народ. Ето например
какво заповядва да се прави с Казаците новият юдейски цар
на Русия :
- ” Проблемът с казачеството да се реши по пътя на
поголовното им изтребление. Да се проведе масов терор
срещу богатите казаци и да се избият до крак!”
(Казаците – най-елитната руска конница, основни участници
в освобождението на България през 1878г., са преки
наследници на Българите, които остават в долното
течение на Дон за да се сражават с настъпващите хазари.
Не случайно руснаците продължават да ги наричат “хохлъi”.
Хохол означава кичур коса оставен на обръсната глава- също
както при прабългарите. “Поголовното им изтребление”
което изисква Ленин е резултат от нееднократните им
саморазправи с крадливите паразитни еврейски общности в
Украйна, които са наследници на приелите юдаизма хазари. б.ред.).
Продължаваме с телеграма на Ленин (Бланк) до Зиновиев
(Апфелбаум):
- “ Днес научих в ЧК, че в Питер работниците са искали да
отговорят за убийството на Володарски с масов терор и че вие
сте ги удържали.

Протестирам решително!
Това е не-въз-мож-но! (какво възмущение само – б.ред.)
Трябва да поощтряваме енергията и масовия терор!”
Други телеграми:
- “Пенза, Губизпълкома. Копие до Бош.
Необходимо е да се проведе безпощаден масов терор.
Съмнителните да се затворят в концентрационни лагери.
Да се пуснат в ход наказателните отряди.”
- “ Саратов. До Пайкес:
Разстрелвайте заговорниците и колебаещите се, никого
не питайте и не допускайте идиотско протакане!”
[Ленин, том 50.]
Забележете имената на “хората” – ръководители на терора,
към които се обръща “другаря” Ленин. Изводите са от вас!
Интересно е и какво казва другия основен идеолог на
октомврийската революция – евреина Лев Троцки (Лейб
Бронщайн): - “Сплашването е най-могъщото средство на
външната и вътрешната политика. Победоносната война
изтребва само незначителна част от победената армия, но
заплахата сломява волята на останалите. Така действа и
революцията...”
[Лев Троцки “Тероризъм и комунизъм”, 1920г.]
Ето какво пише Виктор Марсден в книгата “Евреите в Русия”
писана през 1918 г.: “Но ако някога руснаците възстанат и
за почнат да убиват евреи, няма съмнение, че целият
свят ще се изпълни с разкази за дивите ужасии, на

които се подлагат “невинните” жертви. Всички
християнски правителства ще се надпреварват да
помагат на евреите, ще рискуват своите християнски
синове и ще ги пращат на война в Русия, спешно да
спасяват юдеите”. Познат сценарий, реализиран 20 години
по-късно срещу освободилата се от чифутския гнет Германия.
Веднага след 1917 г. болшевишките евреи изнасят в банките
на техните събратя зад граница всички разграбени ценности.
Не случайно един от основните лозунги, които Ленин издига е
“граби заграбеното”. Юдеи от цяла Европа започват да се
стичат в Русия за да помогат на своите. На всеки
новопристигнал евреин се осигурявала ръководна длъжност
или място в НКВД, храна, облекло, пари и хубаво жилище.
Управата на съветските концентрационни лагери в е била
почти само от евреи. В книгата “Архипелаг ГУЛАГ” А.
Солженицин пише кои са главните администратори на
най-голямата машина за убийства в световната история:
Арон Солц, Яков Рапопорт, Матвей Бергман, Хенрих
Ягода (Йехуда) и Нафталим Френкел – всичките евреи.
Ето част от спомените за съветския затворнически комплекс :
“Ужасът в ГУЛАГ беше невъобразим. Лагерите бяха брутални
и унищожителни за човешката душа, управлявани от
закоравели престъпници за пазачи. Пътуването до тях беше
смъртоносно и можеше да продължи с месеци. Работата на
открито беше задължителна докато температурите паднеха до
-50C. Затворниците се държаха гладни и биваха нападани от
епидемии. Може би най-доброто нещо за тях беше, че от тях не
се очаква да живеят повече от две години. В Колимев оцеляха
само три на всеки сто души. От Новая Зембла изобщо никой не
се завърна”. Много от хората в новосъздадения
“комунистически рай” умират от недояждане и студ. През
периода на големия глад в СССР (т.нар. Голодомор), когато в
продължение на 5 години комисарите изземват всичкото жито,
добитък и продоволствия от народа, се стига до канибализъм.

Хората са яли роднините и съседите си умрели от глад и
болести. От 1928г. до 1933г. само в житницата на СССР –
Украйна от глад умират повече от 6 000 000 човека.

Много подобни снимки и филмови кадри на умиращи от глад
хора и масови гробове са направени в Украйна и в целия СССР
по време на голодомора. Тези материали са използвани най нагло в последствие от съветската и западната пропаганда с
обяснението, че били снимани в Третия Райх. Ликвидираните
от еврейското НКВД украинци, руснаци и други съветски
граждани са представяни и все още се представят пред света
за избити от нацистите евреи (?!). И хората вярват, както
вярват на легендите за направени от еврейски кожи абажури и
тапети, за огърлиците от еврейски зъби и за сапуна от
човешка мас (научно доказано, че е невъзможно). Но да се
върнем към комунистическите “геройства”. Целта на
голодомора е била да се унищожат семейните стопанства и да
се принудят селяните да станат наемни работници на евреите
болшевики (а сега Българина доброволно си продава
бащината земя). Комунистите изнасят повечето жито зад
граница, а останалото унищожават. Същият сценарий е
пробван преди това – през 1921г., когато от глад умират близо
4 500 000 украинци и отново е повторен през 1946-47г., но
този път жертвите са по-малко от милион. Само за броени
месеци по време на сталинските чистки са избити стотици

хиляди хора, включително и висшето военно командване.

Някои ще се запитат
защо са преследвани и
евреи. Отговора е, че
след революцията се
получава конфликт
между стари юдейски
секти – есеи (които се
наричат есери) и зилоти.
Наделява втората,
въпреки че Ленин е
прострелян от есейката
(есерката) Фани Каплан.
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