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Varsó
és a Majdan
Ukrán radikálisok lengyelországi
kiképzésen
Április 17-én a voltairenet.org szájton Thierry
Meyssan lengyel forrásokra hivatkozva publikált
cikket arról, milyen szerepet játszott Lengyelország a Majdan harcosainak felkészítésében. A
cikkre reagált Marija Zaharova, az orosz Külügyminisztérium sajtóügyi osztályának igazgatóhelyettese.
Ezek szerint még 2013 szeptemberében Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter meghívta Lengyelországba egy állítólagos egyetemi
program keretében a Jobboldali Szektor 86 tagját. Ezek a „diákok”, akik közül több is elmúlt
már 40 éves, egy rendõrségi táborban kiképzésben részesültek. Az intenzív kiképzés során
olyan tárgyakat oktattak nekik, mint a tömeg
kontrollja, krízishelyzet taktikája, barikádépítés,
lövészet.
A gyakorlatok még akkor kezdõdtek, mielõtt
Janukovics ukrán elnök még döntött volna, hogy
aláírja-e a társulási megállapodást az EU-val. A
cikk felhívja a figyelmet, Radislaw Sikorski brit
állampolgár volt. Õ a február 21-i kijevi megállapodás egyik aláírója. Alekszandr Turcsinovot
még védelmi miniszter kora óta ismeri. A szerzõ
emlékeztet, a CIA elõszeretettel használta és
használja fel Kelet-Európában a nácik utódait
(2005-ben Donald Tusk lengyel miniszterelnökrõl is kiderült, hogy nagyapja a Wehrmachtban
szolgált önkéntesként).
Következésképpen, Varsó nemcsak tudott a
készülõ államcsínykísérletrõl, hanem aktívan

részt is vett benne.
Radoslaw Sikorski több alkalommal is támogató nyilatkozatot tett a Jobboldali Szektor mellett. Indokoltnak nevezte a Jobboldali Szektor
tagjainak erõszakos fellépését: „A Jobboldali
Szektor magára vállalta a teljes felelõsséget minden erõszakos akcióért az utolsón tiltakozások
idején. Ez egy becsületes álláspont, amit mi tisztelünk. A politikusok nem boldogultak békefenntartó feladataikkal. Tehát az egyetlen elfogadható variáns – a Jobboldali Szektor radikális cselekedetei. Más kiút nincs.”
Forrás: oroszvilag.hu - echo.msk.ru
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Sztepan Andrijovics
Bandera
Sztepan Andrijovics Bandera (Sztarij Uhrinyiv, 1909. január 1. – München, 1959. október 15.)
ukrán politikus, a nyugat-ukrajnai nemzeti mozgalom vezetõ személyisége, az Ukrán Nacionalisták
Szervezetének (OUN) vezetõje volt. Vezetésével
kiáltották ki 1941. június 30-án Lvivben a független
Ukrajnát, a német megszállás miatt azonban ez a
lépés sikertelen maradt.

Nácik meneteltek
Lvivben

A második világháború alatt pedig a galíciai ukránok
erõsen együttmûködtek a nácikkal, s nem csak a zsidósággal, hanem a lengyelekkel is kegyetlenül leszámolnak.
Bandera ukrán felszabadító csapatai legalább 100
ezer lengyelt gyilkoltak meg:

A nyugat-ukrajnai Lvivben 2014. ápr. 27én ukrán nacionalisták felvonulást tartottak
az ukrán Halicsina SS hadosztály megalakulásának 71. évfordulóján. A felvonulók Sztyepan Bandera szobrától a kommunizmus áldozatainak emlékmûvéig haladtak.
Hallott valaki világmédiában ajvékolást,
hogy ez nincs rendben??? Ugye nem?
Nos, ha ilyesmi Debrecenben történne – pl.
Szálasi Ferencre való emlékezés közepette, akkora marhabõgés-kígyósziszegés támadna Tel
Avivtól New Yorkig, hogy minden nagy világeseményrõl szóló média-birkabégetést túlharsogna! Pedig Szálasi csak kezdõ cserkész volt
Bandera teljesítményéhez képest!
Ilyen a cionista rablóbanda. Most nem
bántják az ukrán fasisztákat, mert azok épp a
fasiszta zsidók szolgálatában kaparják ki – nekik – a gesztenyét!
Az oroszvilag.hu nyomán az E.I. szerk.

Az Ukrán Felkelõ Hadsereg (UPA) 1943ban - a két háború között Lengyelországhoz tartozó - Volhíniában (a mai nyugat-ukrajnai Volinyi területen) legalább 100 ezer lengyelt ölt
meg, de egyes becslések szerint a dupláját is
elérhette ez a szám. Az áldozatok zömmel nõk,
gyermekek és öregek voltak.
A tömeggyilkosságok mindaddig folytatódtak, amíg a Vörös Hadsereg 1944-ben el nem
foglalta a területet. Ugyanakkor a lengyel Honi
Hadsereg megtorló akcióiban hozzávetõleg 20
ezer ukrán vesztette életét.
A Nyugatra szökött Banderát a szovjet KGB
végül Münchenben meggyilkolta.
Személyének megítélése az 1991-ben függetlenné vált Ukrajnában ellentmondásos. NyugatUkrajnában nemzeti hõsnek tartják, míg az orosz
orientációjú és szovjet nosztalgiájú keleti országrészben náci kollaboránsként tekintenek rá.
(Különféle internetes források)

Akik õshonosok nélküli
Erdélyre vágynak

alkotmánya nem teszi lehetõvé az autonómiát. Mintha ebben a törvényeket, alkotmányt, rendeleteket oly léhán kezelõ országban ezt az egyet kõbe vésték volna.
Simó Erzsébet – Háromszék

Bukarestben a politikaalakítók köreiben igen nagy ellenszenvvel fogadták az Európa Tanács ama ajánlását, miszerint a nemzetállamoknak komolyan fontolóra kellene venniük a kollektív jogok biztosítását az õshonos
nemzeti közösségek számára, mi több, ezek s a területi autonómiák olyan
pozitív példák, melyeket ajánlatos életbe ültetni.
Az egyéni jogok biztosításának bûvöletében élõ és az eredményekkel
úgymond gyakorta és mértéktelenül dicsekvõ politikai osztály zavara óriási, s az ellenérvek halmaza is gyorsan összeállt, legfõképpen azt hangoztatják, ilyesmit a román nép 99,99 százaléka nem fogadna el. Igaz, eddig
legalábbis még senki nem számolta össze, hogy valóban tiltakozna-e a románság a kollektív jogok vagy az autonómiák ellen. És sajnos, azt sem vették még számba, hogy Erdély például nem unta-e meg, hogy négy híján
száz esztendeje az ország kifli alakú részét abból a pénzbõl fejlesztik, melyet mi a Kárpátokon innen megtermelünk, hogy közel száz év elteltével,
s a nagy betelepítések ellenére a Regátban vagy Moldvában is él az a nagy
Br?tianujuk által hangoztatott szellemiség, miszerint õk szeretik ugyan Erdélyt, de lehetõleg lakói nélkül. Minden bizonnyal a bukaresti politikusoknak az lett volna ideális állapot, ha csak területet kapnak a híres-hírhedett
trianoni szerzõdés nyomán, de emberanyagot véle nem. Bár, ha így történik, annyi év tapasztalatával hátunk mögött, nyugton állíthatjuk: nem lett
volna, aki számukra megtermelje azt a pénztöbbletet, amivel úgy- ahogy,
de talpon tartják az országot.
Most ellenben rettenetes idegesség fogta el a román politikusokat, mert
az Európa Tanács azt merte ajánlani - az Ukrajnában történtek hatására is
-, hogy Európa államalkotó nemzetei próbáljanak megbarátkozni a kisebbségek közösségi jogai tiszteletben tartásának gondolatával, ellentétben azzal a gyakorlatukkal, melyet a kilencvenes évek óta hallunk, miszerint joga csak az egyénnek, azaz a kisebbségeket alkotó személynek van, közösségének nincs. Miközben az egyén közösségben él, s még ha nem is iktatták törvénybe jogait, nemcsak személyként, de kis- és nagyközösségként is
gyakorolja, akár tetszik ez a nemzetállamot alkotó többségnek, akár nem.
Hogy Románia és politikusai ma is valahol a tizenkilencedik századi
nemzettudat áldozatai, mi sem bizonyítja jobban, mint Traian B?sescu államelnök ama kijelentése, hogy az ET ajánlása mit sem ér, hisz Románia

A román államelnök
kijelentette, hogy soha
nem lesz székely autonómia
Traian Basescu államelnök szerint aki autonómiát akar
Romániában, az az ország alkotmányába és a román államba ütközik.
Ennyit a tárgyalásokról és a (szigorúan a járdán folytatott!) békés
sétákról.
Az államfõ a Realitatea hírtelevízió által vasárnap késõ este közvetített
kétórás élõ interjúban a riporter kérdésére kitért a székelyföldi
területiautonómia-törekvésekre.
“Az autonómia alkotmányellenes. Nem lehet tárgyalni róla, még akkor
sem, ha az Európa Tanács parlamenti közgyûlésén történt szavazás után
most szelet fogott az etnikai alapú autonómia híveinek a vitorlája” - utalt
az államfõ az Európa Tanács (ET) kedden elfogadott határozatára. A
Kalmár Ferenc KDNP-s képviselõ által készített, és a közgyûlés által
elfogadott dokumentum kiáll a kisebbségi autonómiaformák mellett.
Traian Basescu hozzátette: “Románia továbbra is egységes államként
határozza meg önmagát, és bárki aki autonómiát akar, a román
alkotmányba, és értelemszerûen a román államba ütközik.”
Az államfõ arra is kitért, hogy meggyõzõdése szerint Románia most
olyan helyzetben van, amikor az önkormányzatok autonómiájától is
visszafelé kell lépnie, mert a megyei önkormányzati vezetõk saját
birtokuknak tekintik megyéiket.
“Ne higgye, hogy a Hargita vagy a Kovászna megyei tanácselnök más,
mint Nicusor Constantinescu, (Konstanca megye önkormányzati vezetõje)
vagy Adrian Duicu (Mehedinti megye önkormányzati vezetõje). Õk is
alárendeltségi viszonyban tartják a megyei tanács pénzétõl függõ
polgármestereket. (...) õk is ugyanúgy viselkednek, mint a románok.
Mindannyian románok vagyunk” - jelentette ki Traian Basescu.
Az államelnök két olyan megyeelnök nevét említette, akik ellen
korrupciós ügyben folytat vizsgálatot az ügyészség.
Erdély Ma - 2014.04.14.

