.

Etienne van Rattingen

Intermediate-Range Nuclear Forcesverdrag
Amerika wil er onderuit, niet vanwege Rusland maar
vanwege CHINA
Inleiding
Het zou toch ontzettend leuk zijn als de pers een keer de waarheid zou schrijven. Rusland is be gonnen met zijn nucleaire wapens uit te breiden, ondanks het verdrag, omdat de NAVO ondanks allerlei beloftes toch hun troepen tot vlakbij de Russische grenzen hebben gebracht in verschillende
oud Warschaupactlanden. Dat nu Amerika begint te roepen dat ze uit het verdrag willen stappen is
onterecht. Rusland is al begonnen in 2014 en pas nu is er sprake van Amerika die zich ook terug wil
trekken uit het verdrag.
Het verdrag werd aangegaan tussen Gorbatsjov en Reagan op 27 mei 1988 en effectief van kracht
op 1 juni van datzelfde jaar. Het verdrag houdt een verbod in tot het fabriceren van conventionele en
kruisraketten met een bereik van 500 tot 5500 kilometer. Alle bestaande raketten moesten op 1 juni
1991 vernietigd zijn. We weten uit te vertrouwen bron dat zowel Amerika als Rusland zich nooit
aan dit verdrag hebben gehouden. Natuurlijk zijn er raketten vernietigd maar niet allemaal.
Amerika heeft natuurlijk het produceren van raketten uitbesteed. Ze hebben door Finland bijvoorbeeld een AMV laten produceren die nucleaire raketten kan afschieten om zodoende grote stukken
van steden te vernietigen. De naam is PATRIA!
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With the US military having no wheeled armored vehicle like the Patria AMV able to effectively operate in an urban environment once President Obama stopped the US Marines from obtaining them, this
report continues, Russian military analysts, last year, became alarmed when President
Trump successfully pushed to get for the Pentagon new low yield nuclear weapons, anyway, over the
fearful cries of the Democrats opposing him—thus leaving the question to be answered as to how these
fearful “city block nukes” would be deployed.

De raketten die hier mee afgeschoten kunnen worden, komen uit de beruchte B61 familie. Omdat
ze ‘minder’ nucleair geladen zijn, worden ze W61 raketten genoemd, gebaseerd op de W73.
Lost in the noise of President Trump’s successful fight against his “Deep State” aligned Democrat
Party enemies over these new low yield nuclear weapons, however, is that they are actually not needed
as the US military’s B61 nuclear bomb is already one of the most effective of these types of weapons
ever built whose yields can be lowered to take out entire city blocks—and of which over 150 are
deployed at US air bases in six NATO countries.

Het is niet omdat Amerika geen raketten bouwt dat ze geen raketten kunnen laten bouwen door
andere landen. Finland is GEEN NAVO-land maar sympathiseert wel met de NAVO. Indien Amerika contracten spendeert in niet NAVO-landen zijn ze wettelijk gezien niet strafbaar en te vervolgen.
Dat is dus de wet! Eén grote oplichterij en klootzakkerij op papier. Vooral omdat het weer maar een
keer blijkt dat de politieke maffia en kontenneukers van internationale (oorlogs-)industrieën en banken het volk alweer hebben voorgelogen. Hoe zou men voor zo’n stelletje politieke klootzakken
nog RESPECT op kunnen brengen?

De spanning
Omdat Poetin de NAVO niet vertrouwd en Trump duidelijk heeft gemaakt dat hij uit het verdrag
wil stappen, komt het uit dat beide landen, Amerika en Rusland, al lang en breed een compleet arsenaal aan midden en lange afstandraketten klaar hebben om per direct in te kunnen zetten. De VS
hebben al toegegeven dat ze tegen het nieuwste wapen van Rusland, de Armageddon, geen enkele
verdediging hebben.
Maar u moet feitelijk door het politiek geleuter, gezwam en gezeik heen kijken. Amerika en Rusland vertrouwen elkaar niet maar dat heeft niets met de terugtrekking van Amerika te maken uit het
verdrag. Rusland en Amerika hebben hun nieuwe arsenaal ergens anders laten maken, in landen die
zich niet aan het verdrag moeten houden.
Het verdrag verbiedt beide wereldmachten nucleaire en conventionele raketten alsmede kruisraketten met een bereik
van 500 tot 5500 kilometer te produceren.

Ja, u ziet het. Het is beide landen verboden om deze wapens te PRODUCEREN. Er staat geen zak
in het verdrag over aankopen na uitbesteden. Nog maar zo’n confrontatie met de klotenpolitiek hun
‘overeenkomsten’ en klootzakkerij die ons een VALS gevoel van VEILIGHEID moeten geven! En
wij? Wij mogen straks niet eens nog een puntige zakdoek bij hebben want meneer agent zou zijn
vingertjes er aan kunnen snijden.
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De waarheid
Alles draait om China. Dit land heeft rustig door kunnen bouwen. En dat natuurlijk met Russische
know-how. Trouwens ook patenten zijn niet heilig. Dikwijls is alles gewoon online te vinden. Met
de nodige kennis en apparatuur kun je het gewoon namaken en uitproberen.

China kan nu met haar arsenaal alle landen van de wereld aanvallen zonder schepen of vliegtuigen te sturen

Nogmaals. De waarheid heeft geen zak te maken met hetgeen u in kranten leest of op uw kijkkast
wordt voorgelogen. Poetin en Trump hangen gewoon wat gezeik op om u ‘kalm’ te houden. Het zijn
allemaal pionnen. Dit gelul en liegen brengt alleen een derde wereldoorlog dichterbij.
En ook het gezeik dat Amerika ALLE kruisraketten heeft vernietigd is bullshit! Als ze ALLES
hebben vernietigd is het omdat er al nieuwe waren aangekocht. De nucleaire militaire bunkers met
de raketinstallaties zijn nooit allemaal leeggehaald en al zeker niet vernietigd. Laat u dat ook niet
wijsmaken.

Wie de atoomoorlog ook begint, dat maakt geen
fluit uit. Er zal geen winnaar zijn, alleen verliezers.
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