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Ukránok lQtték Lengyelországot!

Sindzse, szerda 16 november 2022 - 17:01:09

Az ukránok légvédelmi rakétái csapódtak Lengyelországba!

Joe Biden közölte a NATO-val és a G7-partnerekkel, hogy a lengyelországi vészhelyzetet az ukrán légvédelem
munkája okozta.

Az ukránok keményen nekimentek Bidennek:
Zelenszkij tovább Qrjöng:

nem az a lényeg, hogy a mi rakétánk csapódott be Lengyelországban

értsétek meg, orosz rakéták csapódtak Lengyelországba.

Az ukránok (nem NATO tagország) tulajdonképpen egy hamis-zászlós támadást hajtottak végre egy NATO
tagország ellen!

Vigyázat!
Tették ezt azért, hogy a NATO beavatkozzon az ukrán háborúba és ezáltal egy világháborút generáljon!

Mivel ukrán rakéta okozta több lengyel állampolgár halálát, Ukrajna egy NATO tagország, Lengyelország ellen követett el
támadást, A NATO-nak életbe kellene léptetnie az 5.cikkelyt, és megtámadni Ukrajnát.
Persze most már balesetrQl hadoválnak.
Nekünk meggyQzQdésünk, hogy nem baleset volt.
Csak egy rövidke kérdés: Milyen légitámadás ellen is védekezett volna Ukrajna Lengyelországból?
Ideje lenne végre az ukránok lelógó fütyikéjére lépni és hanyatt lökni Qket.
Tudomásul kell venni, hogy az ukrán állam egy terrorista állam.

Sajnos ennek az elmeháborodott terrorista ukrán bandának még be is segít az Európai Unió

a szankcióival és

katonai támogatásával.
Ergo valószínqleg az E.U. vezetQi is érdekeltek egy világháborúban, amit jobban belegondolva nem lehet csodálni, hisz
minden világháború az Q népük által gerjesztett Qrület volt.
Amikor már kevesellték befolyó pénzeket és a csQd szélén álltak, gerjesztettek egy háborút, hogy rendbe tegyék az
iparukat és az életszínvonalukat.
Felsorolhatnánk a háborúkat amit az USA vívott rövidke 50-év alatt, de nem tesszük, akit érdekel utánanéz.

Az is kész elmebaj, hogy:
A Momentum politikusai is Kijevbe utaztak az ukránok melletti szolidaritás jegyében.
Kijevbe látogat Tompos Márton, BedQ Dávid és Gelencsér Ferenc.
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ElQzmények:

Két ember meghalt Lengyelországban, amikor az ukrán határhoz közeli Przewodów városban rakéta

csapódott egy gabonaszárítóba közölte honlapján a Radio Zet.

Jaroslaw Wolski lengyel katonai szakértQ közzétett egy fotót egy Lengyelországban landoló rakétáról.
Azt írta, hogy ez egy orosz cirkálórakéta vagy egy ukrán légvédelmi rakéta lehetett, és sürgette, hogy várják meg a
hivatalos tájékoztatást a hatóságoktól.

Az elsQ beszámolók szinte mind arról írnak, hogy egy eltévedt orosz rakéta okozhatta a pusztítást, azonban a
maradványok alapján egyelQre nem sikerült pontosan megállapítani, hogy milyen eszköz okozta a pusztítást. A
lengyelországi mentQszolgálat közzétett egy fotót a przewodówi becsapódás helyszínérQl, ahol egy Sz-300-as
rakétarendszer lövedékére hasonlító eszköz maradványára bukkantak. Az Sz-300 egy légvédelmi rendszer, vagyis
nem támadófegyverként szokás bevetni.

A Bloomberg már le is hozta, hogy az USA szerint orosz rakéták repültek át Lengyelországba.

Az orosz szakemberek szerint a rakétaroncs az ukrán légierQ S-300-as légvédelmi rendszerének egyik irányított
rakétája.
MegerQsítették: szándékos provokációról van szó, melynek célja a háborús helyzet eszkalálása.
Hozzátették azt is, hogy az orosz erQk nagy pontosságú csapásokat kizárólag Ukrajna területén lévQ célpontokra
hajtottak végre, az ukrán-lengyel határtól számított 35 kilométernél nem közelebb.

Joe Biden közölte a NATO-val és a G7-partnerekkel, hogy a lengyelországi vészhelyzetet az ukrán légvédelem
okozta.

