keskiviikko 7. maaliskuuta 2018
Pentagonille maaliskuu on paras aika ryhtyä sotaan
Tässä mielenkiintoinen tutkimusraportti Global Research -sivustolta, joka toteaa, että maaliskuu (The Ides of
March) oli muinaisten roomalaisten kalenterissa pyhitetty sodankäynnin jumalalle (Mars) ja silloin roomalaiset
aloittivat uusia sotakampanjoita, mikä on toistunut Amerikan Yhdysvaltojen kohdalla 2. maailmansodan jälkeen
kun maa on aloittanut sotaretkiään juuri maaliskuussa, kevään korvalla. Nyt tänä vuonna 2018 puhutaan jälleen
sodan uhkasta maailmalla, kun jännitteet ovat kiristyneet Lähi-idässä (Iran, Syyria, Israel), Korean niemimaalla
sekä Amerikan ja Venäjän välisissä suhteissa. Ilmeisesti tarvitaan kuitenkin jonkinlainen tekosyy (falseflag-isku?)
ennenkuin 3. maailmansota voi alkaa. Tällainen ”toinen 9/11” on ennustettu juuri tälle vuodelle I, Pet Goat 2
-filmissä ja se voikin olla lähellä, sillä illuminaatit voivat ajoittaa NWO-sotansa alkamisen juuri maaliskuulle
2018. Elämme totisesti mielenkiintoisia lopun aikoja, jolloin Raamatun profetiat toteutuvat rutosti! Artikkelin
suomensi: Olli R.
-----------------------------

Pentagonin ”Ides of March” (maaliskuun Ides):
Paras kuukausi ryhtyä sotaan (The Pentagon’s “Ides
of March”: Best Month to Go to War)
https://www.globalresearch.ca/the-pentagons-ides-of-march-best-month-to-go-to-war/5326464

First published on March 13, 2013, updated March 1, 2018.
Onko se sattumaa?
Viimeaikaisessa historiassa Vietnamin sodasta nykypäivään
maaliskuu on valittu Pentagonin ja NATO:n sotasuunnittelijoiden
toimesta ”parhaaksi kuukaudeksi” ryhtyä sotaan.
Lukuun ottamatta Afganistanin sotaa (lokakuu 2001) ja vuosien
1990-91 Persianlahden sotaa, kaikki suuret Yhdysvaltojen ja NATO:n johtamat
liittoutuneiden sotilaalliset operaatiot yli puolen vuosisadan ajan – lähtien Yhdysvaltojen
maajoukkojen Vietnamiin hyökkäyksestä 8. maaliskuuta 1965 – on aloitettu
maaliskuussa.
The Ides of March (Idus Martiae) on päivä roomalaisten kalenterissa, joka vastaa
suurin piirtein 15. maaliskuuta. Maaliskuun Ides tunnetaan myös päivänä, jolloin Julius
Caesar salamurhattiin v. 44 eKr.
Jottemme unohtaisi, maaliskuu (roomalaisten kalenterissa) on omistettu Marsille
(Martius), roomalaiselle sodanjumalalle. [Mars tunnetaan punaisena planeettana ja
Ilmestyskirjan 2. sinetin kohdalla mainitaan tulipunainen hevonen, jonka
ratsastajalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, Ilm. 6:3-4. Suom. huom.]
Roomalaisille maaliskuu (Martius) merkitsi ”ajankohtaa aloittaa uusia
sotakampanjoita”.

Kuten Rooman valtakunnan kukoistusaikana, Yhdysvaltain
puolustusministeriöllä on valtuudet suunnitella ja toteuttaa tarkka
sotilasoperaatioiden ”aikataulu”.
Ulottaako maaliskuu – jonka roomalaiset identifioivat ”hyväksi
ajaksi” aloittaa uusia sotilaallisia hankkeita – vaikutuksensa
nykyajan sotilasoppiin?
Kautta koko historian, vuodenajat – käsittäen siirtymisen talvesta
kevääseen – ovat näytelleet strategista roolia
sotilasoperaatioiden ajoituksessa.
Suosivatko Pentagonin sotasuunnittelijat maaliskuuta?
Ovatko he myöskin – jollakin salaperäisellä tavalla –
”idolisoimassa” Marsia, roomalaista sodanjumalaa?
Maaliskuun 23:s (joka sattuu samaan aikaan kevään alun kanssa) oli päivä, jolloin
”roomalaiset juhlivat sotakampanjan ja sota-taistelukauden alkua.”
”Marsille, sodanjumalalle, osoitettiin kunnioitusta festivaaleilla ja juhlimisella.
...Roomalaisille 23. maaliskuuta oli valtava juhla, joka tunnetaan nimellä
Tubilustrium.”
Näiden juhlallisuuksien alla juhlittiin roomalaista sodanjumalaa; suuri osa maaliskuusta
”oli omistettu sotilaalliselle juhlalle ja valmiudelle.”

Sotilaallisten interventioiden maaliskuun aikajana (1965-2017)
Viimeaikainen historia vahvistaa, että lukuun ottamatta Afganistania (lokakuu 2001) ja
vuosien 1990-91 Persianlahden sotaa, kaikki suuret Yhdysvaltojen ja NATO:n johtamat
sotilasoperaatiot lähes puolen vuosisadan ajan – lähtien Yhdysvaltojen maajoukkojen
Vietnamiin hyökkäyksestä 8. maaliskuuta 1965 – on aloitettu maaliskuussa.
Vietnamin sota
Yhdysvaltain kongressi hyväksyi Tonkinin lahden päätöslauselman, joka valtuutti
presidentti Lyndon Johnsonin lähettämään maajoukot Vietnamiin 8. maaliskuuta
1965.
Maaliskuun 8. päivänä 1965 lähetettiin 3500 amerikkalaista merijalkaväen
sotilasta Etelä-Vietnamiin, joka merkitsi alkua ”Amerikan maasodalle”.
NATO:n sota Jugoslaviaa vastaan
NATO:n sota Jugoslaviaa vastaan (Kosovon sota) käynnistettiin 24. maaliskuuta
1999.
NATO:n pommitukset Jugoslaviassa, koodinimeltään US Operation ”Noble Anvil”
(Yhdysvaltain operaatio ”Ylevä Alasin”), alkoi maaliskuun 24. päivänä 1999 ja kesti

kesäkuun 10. päivään asti vuonna 1999.
Irakin sota
Irakin sota käynnistettiin 20. maaliskuuta 2003. (Bagdadin aika)
Yhdysvaltojen ja NATO:n johtama hyökkäys Irakiin alkoi 20. maaliskuuta 2003,
sillä tekosyyllä, että Irakilla oli joukkotuhoaseita.
(Vuoden 1991 Persianlahden sota Irakia vastaan alkoi 17. tammikuuta. Kuitenkin,
sen jälkeen kun tulitaukosopimus allekirjoitettiin 28. helmikuuta – seuraten Basran
tiellä tapahtunutta vetäytyvien sotilaiden ja pakenevien siviilien joukkomurhaa 26.27. helmikuuta – Yhdysvaltain 24. mekanisoitu jalkaväkiosasto teurasti tuhansia
ihmisiä maaliskuun 2. päivänä)
Salainen sota Syyriaa vastaan
Yhdysvaltojen ja NATO:n salainen sota Syyriaa vastaan aloitettiin 15.
maaliskuuta 2011, kun islamistiset palkkasoturit ja kuolemanpartiot tunkeutuivat
eteläiseen Daraan kaupunkiin Jordanian rajalla. Terroristit syyllistyivät
tuhopolttoihin samoin kuin siviilien tappamisiin. Tätä terroristien
maahanhyökkäystä oli alusta alkaen tuettu salaisesti Yhdysvaltojen, NATO:n ja sen
Persianlahden liittolaisten: Saudi-Arabian ja Qatarin toimesta.
NATO:n ”humanitaarinen” R2P-sota (Responsibility to protect) Libyaa
vastaan
NATO alkoi pommittaa Libyaa maaliskuun 19. päivä 2011. Yhdistyneiden
Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi alustavan päätöslauselman 26.
helmikuuta 2011 (UNSC Resolution 1970), (hyväksytty yksimielisesti).
Myöhempi Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston hyväksymä
päätöslauselma 1973 hyväksyttiin 17. maaliskuuta 2011. Se valtuutti
”lentokieltoalueen” luomisen Libyan ylle, ja käyttämään ”kaikkia tarvittavia
toimenpiteitä siviilien hengen suojelemiseksi”.
Libyaa pommitettiin taukoamatta NATO:n sotakoneiden toimesta alkaen 19.
maaliskuuta 2011 ja noin seitsemän kuukauden ajan.
Jemen
Maaliskuun 25. päivänä 2015, Saudi-Arabian johdolla toimiva ja Yhdysvaltojen
tukema kansainvälinen liittoutuma käynnisti ilmaiskut huthien aseellista ryhmää
vastaan Jemenissä.
**

Maaliskuu 2018
Yhdysvallat ja sen NATO-liittolaiset, puhumattakaan Israelista, ovat sotajalalla.

Maaliskuussa 2018 useita sotilaallisia skenaarioita on Pentagonin piirustuspöydällä,
kuten Libanon, Syyria (sotilaallisen eskaloitumisen skenaario), Pohjois-Korea ja
Iran.
Venäjä on uhattuna ja niin on myös Kiina.
Emme kuitenkaan voi spekuloida, että USA:n ja NATO:n sotasuunnitelmiin kuuluu Ides
of March (maaliskuu) 2018.
Laaja median propagandakampanja on käynnistetty, jotta Yhdysvaltojen johdolla
toteutettava sotaseikkailu saisi oikeutuksen, puolustamalla sotatoimia humanitaarisina
rauhantekoaloitteina. Maaliskuun aikana valeuutiset ovat saavuttaneet uuden
kynnyksen: Yhdysvaltain mini-ydinpommit julistetaan rauhanpommeiksi.
Tässä on uusin New York Times'in (27. helmikuuta 2018) ”arvovaltainen” analyysi siitä,
miten Pohjois-Korea auttaa Syyrian hallitusta ryhtymään kemialliseen
sodankäyntiin Syyrian kansaa vastaan. Siistiä eikä mitään feikkiä, oikeaan aikaan
tuleva (Ides of March) ja tietysti ”huolellisesti dokumentoitu” Newspaper of Record'in
toimesta.
Pohjois-Korea -kytköksen todistusaineisto tulee silloin, kun Yhdysvallat ja muut
maat ovat syyttäneet Syyrian hallitusta kemiallisten aseiden käytöstä siviilejä
vastaan, mukaan lukien viimeaikaiset iskut siviilien tuhoamiseksi Damaskoksen
Itä-Ghoutan esikaupunkialueella, ja käyttäen sitä mikä näyttää olevan
kloorikaasua.
Pohjois-Korean toimitukset sisältävät haponkestäviä laattoja, venttiilejä ja
lämpömittareita Yhdistyneiden Kansakuntien tutkijaraportin mukaan. PohjoisKorean ohjusteknikot ovat myös havainneet työskentelyä tunnetuissa kemiallisia
aseita ja ohjuksia valmistavissa tehtaissa Syyrian sisäpuolella, raportin mukaan,
jonka kirjoitti asiantuntijapaneeli, joka tarkasteli Pohjois-Korean
mukautuvaisuutta Yhdistyneiden Kansakuntien pakotteille.
Raportissa korostetaan mahdollista vaaraa, joka aiheutetaan millä tahansa
tämänkaltaisella kaupankäynnillä Syyrian ja Pohjois-Korean välillä, mikä saattaisi
antaa Syyrialle mahdollisuuden säilyttää kemiallisiä aseita ja samalla tarjota
Pohjois-Korealle rahaa sen ydin- ja ohjusohjelmille.
Mahdollisten kemiallisten aseiden komponentit olivat osa ainakin 40:ää aiemmin
raportoimattomista Pohjois-Korean toimituksista Syyrialle vuosina 2012-2017 ja
koskivat kiellettyjä ballististen ohjusten osia ja materiaaleja, joita voitaisiin käyttää
sekä sotilaallisiin että siviilikäyttöön, raportin mukaan, jota ei ole tuotu
julkisuuteen, mutta jonka New York Times tarkasti.
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