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Pinhas Lavon gav inspiration för-  och odlade fram den
negativa äventyrliga trenden i [den israeliska] armén. Han
predikade läran att det inte är arabländerna som utgör fi-
enden, utan västmakterna, och att det enda sättet att av-
skräcka dem från deras intriger är genom direkta åtgärder
där de terroriseras.  Bild t. Vänster.

Shimon Peres  delar  samma ideologi  som Lavon:
hans intention är att skrämma väst till att stödja Isra-
els mål. Bild t. Höger.
- Moshe Sharett, Israels premiärminister och utrikes-
minister, 1955.
 

Bilden: Många tecken talar för att Malaysia Airlines Flight MH17, sköts ner av ett jaktflygplan på
10,000 meter. Vem [eller vilka] kan ligga bakom en så feg handling? Handlar detta om en dubbel
falskflagg operation?
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Vi vet att folk från den israeliska militären ledde det våldsamma omstörtandet i februari
2014, av den [lagligt] valda ukrainska regeringen, och vi vet att Malaysia Airlines Flight
MH17 sköts ner medan det flög i luftrum kontrollerat av flygtrafikledningen i Dnepropetrov-
sk-regionen, där guvernören Igor Kolomoisky, råkar vara en israelisk miljardär inblandad
flygbolagsverksamhet. Dessutom, Yaron Mofaz, en släkting till Shaul Mofaz, den israeliska
militärens tidigare stabschef, tog mycket lägligt på flygplatsen i Amsterdam, strax innan det
blev nedskjutet, ett fotografi av det olycksaliga malaysiska flygplanet. Därefter tillhandahöll
han fotot för [nyhetsbyrån] Reuters.
 

Bilden:  Igor Kolomoisky (2:a från vänster), den israeliske guvernören i Dnepropetrovsk,
är en framträdande förespråkare för Ukrainas judiska gemenskap och ordförande för Uk-
rainas förenade Judiska församlingar. Han äger dessutom flera flygbolag. MH17 stod und-
er kontroll från flygledningen i Dnepropetrovsk-regionen när det sköts ned. Av skäl som
inte har förklarats, avvek MH17 från sin normala rutt och instruerades av flygledningen i
Dnepropetrovsk, att gå ned på den lägre höjden 10,000 meter, över krigszonen. Denna höjd
råkar också vara maximal höjdkapacitet för attackflygplanet SU-25*. Är detta den verk-
liga orsaken till att MH17 instruerades att flyga 600 meter lägre än normalt, över östra
Ukraina?

* SU-25 är ett attackflygplan, till skillnad från ett
jaktflygplan, och konstruerat för understöd av
markoperationer. Det har därför begränsad
höjdkapacitet. 

SU-25 Frogfoot-Flying Tank (Russian)
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http://www.youtube.com/watch?v=CtAThLpxmxw
http://www.youtube.com/watch?v=CtAThLpxmxw
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Bilden: Yaron Mofaz, en släkting till den tidigare stabschefen för den israeliska militären,
tog detta foto av MH17 strax innan det lämnade Amsterdam på sin ödesdigra flygning över
Ukraina. Mofaz arbetar för ett företag som äger ett liknande Malaysia Airlines flygplan.
Detta har allt sedan november 2013 varit uppställt i en hangar i Tel Aviv. Så varför [råka-
de] han ta det här fotot?
 

Yaron  Mofaz råkar  också  vara  direktör  för  ett  Mofaz-
familjeföretag som har ett nära samarbete med ett företag
i Florida, vilket äger ett f.d. Malaysia Airlines passagerar-
plan, i stort sett identiskt med de [två] saknade Malaysia
Airlines  flygplanen,  MH370  och  MH17.  Det  malaysiska
trafikflygplanet  tycks,  bara  [av  en  händelse],  i  slutet  av
2013, ha råkat skickats till Tel Aviv, Israel, där det ställdes
upp i en hangar. På grund av dessa och andra skäl, är det
logiskt att vi överväger möjligheten, att nedskjutningen av
MH17 var en israelisk dubbel falskflag-operation. Därför är
den verkliga frågan inte  om Israel var inblandat, utan  till
vilken grad Israel var involverat i illdådet?

 
En 'dubbel falskflag-operation'  är tänkt att förmedla idén, att nedskjutningen av MH17
kan vara ett slags omvänd falskflagg-operation, det vill säga en falskflagg inom en falsk-
flagg. Som vi sett, så anklagar USA och dess västallierade, proryska separatist-rebeller i
östra Ukraina, för att ha skjutit ned trafikflygplanet med en markbaserad luftvärnsrobot nä-
ra Donetsk. Hittills har dock inga bevis framkommit som stödjer denna anklagelse, trots att
USA vid tidpunkten för händelsen, hade en spionsatellit över det område där planet sköts
ned. Om de har bevis som stödjer deras påstående, varför har de då inte presenterat
dem?

 
Ryssarna å andra sidan, har lagt fram bevis till stöd för ett scenario, där planet sköts ned
av ett ukrainsk stridsflygplan, enligt uppgift en Sukhoi SU-25. Detta stridsflygplan, utvecklat
i Sovjetunionen för markunderstöd, har sedan modifierats och uppgraderats av israeliska
företag. Den i Israel modifierade SU-25:an kallas "Scorpion" (SU-25km), och är utrustad
med avancerad flygelektronik, inkluderande modern bildskärms-instrumentering. 
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Yaron Mofaz?
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"Scorpion"-flygplanet har tillkommit genom ett israeliskt-georgiskt samarbete och byggs
av Tiblisis flygplansfabrik (TAM - Tbilisi Aircraft Manufacturing], samma fabrik som produ-
cerade det ursprungliga SU-25-flygplanet.  Detta samarbetsprojekt (joint venture) gör att
man kan anta att israelerna har [tillgång] till ett antal modifierade SU-25km-flygplan, som
skulle ha kunnat nyttjats i en falskflagg-operation.

 

Viktiga bevis – [nedan YouTube-video från den ryska luftbevakningens presskonferens].

 Ett ukrainskt SU-25 stridsflygplan upptäcktes när   det     på kort avstånd närmade sig MH17

Bilden: Ryssarna har radarbevis för att ett ukrainsk attackflygplan av typ SU-25, närmade
sig Malaysia Airlines-flygplanet innan det försvann från radarskärmarna. Den verkliga
frågan är vem som flög attackflygplanet(-en), som antogs vara ukrainska flygplan? Sköt
dessa attackflygplan ned MH17? 

4

http://youtu.be/pEvX1CYdwXE
http://youtu.be/pEvX1CYdwXE
http://youtu.be/pEvX1CYdwXE
http://youtu.be/pEvX1CYdwXE
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Bilden; Den israelisk-modifierade SU-25km tillverkas av Elbit  Israel och TAM, den ur-
sprungliga [sovjetiska] tillverkaren av SU-25.
 

Bilden: Elbits logotyp kan ses på sidan av detta plan. Var det ett plan som detta som var
inblandat i nedskjutningen av MH17?
 
Om planet sköts ned  av ett ukrainsk stridsflygplan på 10,000 meter, och om anti-Kiev
rebeller felaktigt beskylldes, då skulle det handla om en vanlig (enkel) falskflagg-operation.
Om det däremot handlar om en falskflagg-operation, där planet sköts ned av en tredje
part, till exempel av israeler, då skulle det handla om vad jag kallar en dubbel falskflagg.
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Israelerna kan ha haft flera motiv för att vilja skjuta ned MH17. För det första kan de ha
haft intresse av att straffa Malaysia för att de inrättade  Krigsbrottskommissionen i Kuala
Lampur, vilken i november 2013 fastslog att den israeliska staten* gjort sig skyldig till folk-
mord på det palestinska folket. För det andra  kan de ha haft en önskan att straffa Holland,
för det faktum att  Nederländernas största pensionsfond tidigare i år beslutade att dra till-
baka alla sina investeringar från Israels fem största banker. Detta eftersom de från sina
kontor på Västbanken var involverade med att finansiera byggandet av illegala judiska bo-
sättningar på ockuperat område. 
* Bollyn nyttjar ordet ”staten” om Israel, men p.g.a. dess vägran att acceptera fastslagna gränser
är det ingen stat, utan en entitet. Nedan ersätts alla ”stat(en)” med ordet entitet.

Det finns dem som kan tycka att ett sådant resonemang är orättvist för Israel, 'den judiska
entiteten' och 'USA:s bästa vän i regionen'. Till dem vill jag bara framföra: Du förstår inte
den sanna naturen hos det sionistiska odjuret. Israel uppträder likt en gangster-entitet som
nyttjar mord och hot, för att tvinga andra länder att underkasta sig dess vilja. Israelerna
skulle se på nedskjutningen av MH17, som ett budskap till regeringarna i Malaysia och
Nederländerna, samt att andra nationer gör klokt i att notera vad som händer med länder
som utmanar Israel.

[Israel – den psykopatiska hydran]
Om  Israel  skulle  betraktas  som  en  person,
skulle  det  vara en psykopatisk seriemördare
på fri fot. En sådan kan verka vara en trevlig,
intelligent  och  civiliserad  människa  -  men
detta är bara det yttre intrycket. När ingen läg-
ger märke till det, mördar han kallblodigt folk
och kommer gång på gång undan med det.
Det  grundläggande  problemet  med  hans
världsbild, är att han tror att han är överlägsen
andra  människor  och  att  deras  liv  inte  är
någonting värt. Det är exakt så, som de judi-
ska rasister* som styr Israel betraktar icke-jud-
ar.  Detta är vad som lärs ut  i  judiska yeshi-

vas**, där den antikristna Talmud utgör läran och källan till all kunskap.

* Bollyn använder engelskans ”supremacists”. ** Judisk ortodox skola. 

Den sionistiska entiteten Israel bedriver an-
fallskrig,  begår  folkmords-krigsförbrytelser
och massakrer  i  öppen dager,  och kommer
[samtidigt]  undan  med  det,  gång  på  gång,
decennium  efter  decennium.  Alla  som  har
studerat sionismens historia och under årtion-
dena följt entiteten Israels agerande, känner
mycket väl till detta. Historiens vittnesbörd är
helt klar: den sionistiska staten skapades ge-
nom terrorism och bedrägeri  och det  är  så
den opererar än idag. Israels senaste aggres-
sion mot Gaza, där familjehem, skolor, sjuk-
hus och moskéer är måltavlor, visar att nytt-
jande av terrorism, för den sionistiska staten
är vardagsmat och att man absolut inte har någon respekt för icke-judars liv.
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http://rt.com/news/dutch-pension-divests-settlement-309/
http://criminalisewar.org/klwcc_palestine/
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Sionister  har  utnyttjat  myten  om
"Holocaust” för att tillskansa sig po-
litisk makt. Genom att använda "Ho-
locaust"  som sköld,  har  sionisterna
tvingat det internationella samfundet,
att  ge  Israel  frikort  för  sin  flagranta
kriminalitet.  En följd av detta, är att
Israel getts ett permanent "slippa ut
ur  fängelset"-kort.  Men  misslyckan-
det att ställa Israel till ansvars för si-
na många flagranta brott,  har hjälpt
till att skapa en Frankenstein-entitet,
som  nu  angriper  dem  som  fostrat
den. Den så kallade "judiska entitet-
en"  har  blivit  ett  monster,  som helt

öppet inför världens ögon begår grymheter – och det ostraffat. Enskilda stater och ledare
är nu rädda att  kritisera Israel,  eftersom de inte vill  riskera sina positioner -  eller  sina
nationer.
 
[Är Israel insyltat i nedskjutningen?]
När man tittar på möjligheten av att Israel skulle ha varit insyltat i nedskjutningen av MH17,
låt oss då börja med den första fråga som bör ställas avseende alla sådana här illdåd:
Låter någon av de lämnade förklaringarna logisk?
 
Det är ganska uppenbart att det inte finns någon som helst anledning för de pro-ryska re-
bellerna att avsiktligt skjuta ned ett malaysisk passagerarplan. Vidare saknas det också
motiv för ukrainarna att skjuta ner planet. Det är svårt att tänka sig att en ukrainsk militär
pilot,  genom att  skjuta ned ett  passagerarplan, medvetet skulle medverka i massmord.
Särskilt då om [piloten] visste med sig, att hans agerande skulle iakttas av ryska mark-
baserade radarstationer och ovanifrån av spaningssatelliter.
 
Så, vem [el. vilka] kan [antas] ha skjutit ned MH17? För att svara på den frågan måste
vi ställa ytterligare en fråga: Vem har något att vinna på detta illdåd? Även om det står rätt
klart att USA och dess väst-allierade försöker lägga skulden på de pro-ryska rebellerna,
och [därmed] i sin förlängning på Ryssland och Vladimir Putin, tyder [deras agerande] där
de bara skyller på rebellerna och Ryssland, utan att [samtidigt] tillhandahålla några bevis
som stödjer deras sak, på att de saknar sådana bevis.
 
USA:s och Europas anti-ryska fraktioner försöker helt klart, genom smutskastning lägga
skulden på Ryssland och Putin. Denna fraktion leds av Obama-administrationens neokon-
servativa* sionister.  Folk  som  Victoria  Nuland (Kagan),  USA:s
biträdande utrikesminister,  vilken i  februari  drog i  trådarna  för
den våldsamma statskuppen i Kiev. Man bör notera att  Arseniy
Yatsenyuk, den person som Nuland utsåg till  premiärminister i
Ukrainas icke valda regering, plötsligt avgick den 24 juli, 2014,
en vecka efter nedskjutningen av MH17. Var nedskjutningen av
passagerarplanet 'en bro för mycket', för Yatsenyuk? Helt klart,
tycks det förhålla sig så.

* De neokonservativa är trotskister, dvs. tjänar samma krafter som för-
sökte placera massmördaren Trotsky på 'tronen' i Sovjet efter Lenin. 

Bilden: Polsk illustration av massmördaren Trotsky.
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http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/graphic/2008/02/01/GR2008020102389.html
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Gänget bakom Washingtons sionistiska krigsagenda, utgörs av en antirysk fraktion, som
inte bara dominerar  Obama-administrationen,  utan också regeringarna i  Storbritannien,
Kanada och de europeiska NATO-medlemsländerna. De förmodade statscheferna för des-
sa nationer är egentligen bara 'administratörer', betjänande de sionistiska herrar som pla-
cerat dem vid makten. Det är därför dessa svaga nationella 'ledare' talar med en mun,
[precis] som om de läste ur samma manus, [när de] försvarar Israels folkmords-aggression
mot Gaza - som Israels rätt till självförsvar – samtidigt som de fördömer Ryssland och ut-
färdar sanktioner för brott som landet inte ens begått.
 
Det här är samma grupp, som under total kontroll av sionister, försöker utnyttja MH17-ill-
dådet för att flytta fram sin agenda för krig och erövring. Israel drog fördel av mediaupp-
märksamheten kring MH17-illdådet och påbörjade samma dag som planet sköts ned, sin
redan planerade markoffensiv i Gaza. Var detta bara en tillfällighet eller en del i en sinister
plan? Det stora antalet israeliska kopplingar till nedskjutningen av MH17, tyder på att den
israeliska underrättelsetjänsten var inblandad i övergreppet.
 
Även om vi  inte med säkerhet  kan fastslå att  Israel  var inblandat  i  nedskjutningen av
MH17, så kan vi konstatera att entiteten både hade motiv och möjlighet att utföra dådet.
Det är långt mer än vi kan säga om de pro-ryska rebellerna, som var i avsaknad av båda
två. Vad som är mest talande, är att rebellerna redan från början, av den sionistiska frak-
tionen felaktigt utpekades som skyldiga till att ha skjutit ned MH17, d.v.s. av just de män-
niskor som hade både motiv och möjlighet att genomföra denna typ av falskflaggat illdåd.
 

Permanent länk till artikeln:
The Downing of MH17 - Is Israel Involved?

Ver. 2
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Den judiska Kagan-familjen står i centrum av den sionistiska krigshetsen mot Ryssland. Från vä. 
Donald Kagan, Victoria Nuland Kagan, Robert Kagan och Fred Kagan. 

http://www.bollyn.com/#article_14832
http://willyloman.wordpress.com/2010/05/10/all-in-the-family-the-globalist-kagan-family/
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