III. Világháború – 1956 – Tizenkét dicsőséges nap – tizenkét szög a czionizmus
koporsójában VIII. (1956-2015. október 31.)
8. szög.
írta: Nagykun-Kovács László

VIII. rész Korvin-orgona #02. Operation „Exposing the «Хол-Лог-каст»”
Az orosz szabadságharczosoknál találkoztunk a Hol-Log-kaszt (каст
«Холодной Логики») kifejezéssel. (Ez magyarul: a „Hideg Logika, azaz Hideg
Számítás” kasztja. Amely 30 millió orosz ölt meg csak azért, mert ez szolgálta
érdekeit.) A Korvin-orgona 2. fokozata (vörös riasztás) az ebbe a Kasztba
tartozó „skulls & bones”-okat veszi górcső alá (az amcsi követségi fordító
kedvéért: exposing), ezzel is csapást mérve az emberiség megszállóira.
Noha, először az orosz szabadságharczosok internetes írásaiban találkoztunk a Hol-Logkaszt leleplezésével, az általuk hivatkozott amcsi forrásokban felbukkant Antony C.
Sutton prof. neve. Ez a bátor amerikai szabadságharczos már nem él, de hazája joggal
lehet büszke rá, joggal kiérdemli az „American hero” kitüntető címet. S – Kedves
Nemzettársaim, a szíves egyetértésetekkel-jóváhagyásotokkal – posthumus megérdemli
a „világszabadság rettenthetetlen harczosa” kitüntető czímet is. (Munkahelyén, az
egyetemén, ahol tanított, megfenyegették, hogy ilyen kutatásokat ne nagyon csináljon.
Ne törődött vele.)
Dióhéjban: Prof. A. C. Sutton három könyvet írt (internetről valamennyi eltölthető,
videó is van, amely vele készült):
1. Az elsőben kimutatta, hogy az USA-t a Wall street 1911-ben kerítette a hatalmába.

(Államcsínyt hajtottak végre, Wilson elnökkel aláíratták azt a dokumentumot, amely a
Fed-nek (kb. Szövetségi Központi Bank, amely N.B. magáncég!!!) adja az USA
pénzügyei feletti uralmat. Hatalmuk az 1929-ben hágott tetőfokára.)
a. Mi magunk ehhez hozzátesszük, hogy az USA Alkotmánybírósága utólag
alkotmányellenesnek minősítette Roosevelt elnök New Deal-je egyes
intézkedéseit. Vagyis, amit nem hangsúlyoznak a történelemkönyvekben: az
USA-ban katonai diktatúra volt a 30-as években.
2. A másodikban kimutatta, hogy az USA Oroszországot 1917-ben kerítette a hatalmába

úgy, hogy az amcsi követség s a Vörös Kereszt volt az államcsíny megszervezésének a
gócpontja. [Ugye ismerős képek? „Mr Goodman and the Gang” (2014), akik
felrúgják a diplomáciai kapcsolatok nemzetközi egyezményekben vállalt egyezményes
szabályait (Bécsi Konvenciók), amelyek szerint a diplomatáknak nem szabad
beavatkozniuk a fogadó államuk, esetükben Magyarország belügyeibe.] Akit mi VI.
(hatodik) Leninként ismertünk, az nem Uljanov, s nem is Lenin, hanem Boris
REINSTEIN1, az USA Szocialista Pártjának az elnöke volt. Jelenleg ő fekszik a
Kreml melletti Lenin-mauzóleumba. Mindezt a Szamarában [az állítólag Lenin1https://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Committee_of_the_Communist_International

Uljanov szülővárosának számító városban élő s a Szamarai Lada-gyárban büntetőjogi
szakértőként dolgozó Kalmikov (КОЛМЫКОВ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ)
nyomozta ki. Oldalának czíme: ant-63.livejournal.com. Aki nem tud oroszul, azt is
sokat meg fog tudni, pusztán a képeket végigböngészve.]. Nemzetközi konferenciákat
szerveznek a Hol-Log-kaszt leleplezésére, internetről letölthetőek. Büntetőjogász,
tehát tudja, hogy hogyan kell a „nehézfiúk”, a mi esetünkben a megátalkodottak
„nyelvén beszélni” (bánni velük). Nem orosz, sőt néha hibásan beszél oroszul. Neve
beszélő név: Kalmük2. A „kép” szó (image-imago) azonos szógyökről fakad a
„varázslás” szóval (magie, magic). Nem szívesen idézzük ide, de ugyebár
tetemrehívást ígértünk (ld. 7. szög), s ezért így ez – szívünk legnagyobb fájdalmára –
mégis megkerülhetetlen. Tehát Anton Kalmükov-nek hálával adózva idézzük az
általa készített igazságügyi szakértői képeket. Sok mindent kiderített, de már
önmagáért ezért a tényért neki is kijár a „világszabadság rettenthetetlen harczosa”
kitüntető czím.
Azok számára, akik nem az édesanyjuk emlőjéből szívták az anyatejet, vagy eleve tápszert,
hanem a számítógépből:
def[Nikolaj LENIN] = def[Boris REINSTEIN]

3

(Николай Ленин, дата смерти 1918 год). N.B. Ekkor még nem Vladimir, hanem Nikolaj LENIN . 1918-ban halt meg.

4

https://www.wikidata.org/wiki/Q4389036
[Boris Reinstein (Q4389036)]

2A Tartár Birodalmat kutatva találtunk olyan középkori magyar utazók által magyar nyelven írt könyvet, ahol
azt írják, hogy Tibet a kalmükökhöz tartozott. Tehát vallási központ volt. Majd ezt még külön tanulmányban
feldolgozva később közzé tesszük.)

3http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%BD
Http://www.cneat.ru/foto/lenin/1917-01.jpg

4http://anvictory.org/blog/2012/01/09/lenin-v-i-v-otnoshenii-russkix-strelyat-i-veshat/
Ленин В.И. в отношении русских: «стрелять и вешать»

Hasonlít Nikolaj Lenin Vladimir Uljanovra? Egyáltalán nem. A Hol-Log-kaszt
megbukott. Meet members of the Hol-Log-caste. (Ismerkedjünk meg a Hol-Log-kaszt
tagjaival.)

Ismerkedjünk meg, Mr Trotzkij-jal (Leon Trotsky born Lev D. Bronstein), 1919. március 26-án a Komintern első kongresszusán az USA tengerésztiszti egyenruhájában pózol. (Ekkor
már levetette az álarczát, annyira biztos volt a bolsik hatalmában5.

5Forrás: http://lazarev.org/ru/interesting/full_news/a_ty_lenina_videl_chast_1/

3. Prof. A. C. Sutton ben kimutatta, hogy az USA Németországot Oroszországnál 1918-

19-ben kerítette a hatalmába. Minden arra mutat, hogy Hitlerék (a Thule-társaság)
hathatós amerikai segítséggel jutott hatalomra (megvannak a pártfinanszírozási listák).
Fényképén profilból jól látszik, hogy a Gruberhaber (Hitler eredeti neve) sidoú. (Az
orra a sidoúk jellegzetes faji sajátosságait hordozza. Ezt a Sidoú Lexikonban a sidoúk
saját maguk azonosítására szolgáló ismérvei alapján ellenőriztük.) Még annyit, hogy
pl. a németek el sem kezdhették volna Európa lerohanását az amcsik segítsége nélkül,
ugyanis tőlük kapták a szintetikus benzin előállítására szolgáló technológiát. (A
németeknek nem volt jelentős kőolajforrásuk.)
Összegzés: ahol a megátalkodottak hatalomra jutottak, ott a katonai munkatáborokat vezettek
be. A SZU-ban az ötéves tervek az amcsik fejlesztési terveit (olcsó munkaerő, s nyersanyag)
szolgálták. Ezt Prof. Sutton több könyvében is dokumentálja.
Katonai diktatúra az USA-ban. Katonai diktatúra Németországban. Katonai diktatúra
Oroszországban. A New Deal olcsó munkaerő (közmunkák). NEP (=Új gazdaságpolitika) a
SZU-ban: olcsó munkaerő (közmunkák). Németországban úgy szintén közmunkák. Ugyanaz
a bűnbanda csinálta. A Hollog-kaszt.
2015.
Most, hogy küszöbön áll Trianon felülvizsgálata, csapást mérünk a kiötlőire, az egész IVH-t a háttérből kirobbantó USA-ra. Ugyanis ha Oroszországban Trotzkijékat az USA
küldte, s megszálló hatalmuknak számítottak, akkor ez még inkább igaz Kun (Cohen)
Béláékra (pl. Szamueli Tiborra). Így már érthető, hogy a Vörös Hadsereg miért adta fel, azaz
engedte át a Felvidéket a tótoknak, miután Stromfeldék kiűzték őket onnan, illetve miért
tették le a fegyvert a románok elől. Mérget vehetünk rá, hogy az USA-nak köze volt a
történésekhez. S mint ahogy Kalmükov is forrásait a New York Times korabeli példányaiból
merítette, nyilván van ott anyag Kun Béláékra vonatkozóan is.
S kedves Amerikába menekült 56-os honfitársainkra nagy-nagy feladat vár: hogy igazságot
tegyenek az őket ért sérelmekért a velük-velünk álnok módon viselkedő USA-ban. K.L.
Folytatjuk.

