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Inledning

Denna gång tänkte jag diskutera folkmordet på ukrainarna mer känt som Holo-
modor.
Holomodor betyder svältdöd. Om en människa inte får mat dör hon för

eller senare och detta förstod den judiska bolsjevikiska regeringen till fullo. De
tillämpade därför död via svält vilket var ett billigt sätt som sparade mycket
pengar. Detta gjordes vid flera tillfällen dels 1921-1922 och dels 1932-1933 men
också efter kriget och detta skall jag återkomma till.

Tambov

Den första svältdöden genomfördes i Tambov med omnejd
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där invånarna hade organiserat sig mot den judiska bolsjevikiska regeringens
stölder av mat. Ett regelrätt krig fördes. Tambovs arme, ledd av Aleksandr
Antonov, uppgick som mest till 50000 man och mot dem stod en bolsjevikisk
arme av krigstränade soldater, med tungt artilleri, på upp till 100000 man. Det
som till slut knäckte Tambov var dock svält och därmed har vi, i modern tid,
fått det första organiserade holomodor. Att svälta ihjäl tar inte så lång tid en
sisådär 1-2 månader.

Ukraina

Den mest kända svältdöden utfördes dock i Ukraina då Stalin startade krig mot
sina egna landsmän år 1932. Stalin sände de judiska kommisarierna Molotov
och Kaganovitch och chefen för den hemliga polisen juden Genrikh Yagoda till
Ukraina för att knäcka de ukrainska böndernas motstånd mot stölderna av deras
mat.
Dessa tre judar såg till att all mat, från växt och djurriket, konfiskerades

samt att i denna process avrätta 10000 ukrainare per vecka. Ett mål var att
eliminera de intellektuella, det vill säga mig och många av er, och man lyckades
avrätta ca 80% av de intellektuella i Ukraina. Under vintern 1932-33 lyckades
man komma upp i 25000 döda ukrainare - per dag. De enda europeiska ledare
som framförde protester var, tro det eller ej, Adolf Hitler och Benito Mussolini?!
När jag läser sådant får det mig att börja omvärdera dessa herrar. Jag är väl

medveten om att det är segraren som skriver historien och andra världskrigets
segrare var den judiska sekten. Någon dag skall jag fördjupa mig i den andra
sidans argumentation. Den som vill göra det redan nu kan använda sig av den
sista länken nedan.
Jag tänker inte skriva mer om, det av judar genomförda, folkmordet i Ukraina

utan uppmanar istället till ett studium av holodomorinfo.com. Titta på bilderna
och se filmerna. Detta tar lång tid men ni har ca 2 veckor på er ty nästa folkmord
är snabbt avklarat.
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