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S rozvojom informačných technológií sú v mnohých krajinách k dispozícii archívy novín. Novinové archívy sa
skenujú a ukladajú do súborov PDF. Zároveň sa ničia papierové archívy, čo kriminalistom sťažuje štúdium
primárnych zdrojov informácií. Vedci, ktorí spracovávali papierové a digitálne zdroje informácií, dokázali v
rokoch 2008 až 2020 analyzovať informácie z elektronických a papierových médií, identifikovať prostriedky
falšovaných novinových vydaní a nájsť potvrdenie pravosti informácií zo zdrojov z iných archívov. Výsledkom
tejto práce bolo zistenie rôznych údajov, ktoré majú pre dnešok dôležitý právny, historický a politický význam.
Vodcom „červeného Ruska“ v rokoch 1917 až 1924 bol Nikolaj Lenin. Iba v nekrológu - v januári 1924 sa
spoločnosť dozvedela, že Nikolaj bol Vladimír a Lenin bol Uljanov. Pri práci s fotografiami Lenina bolo
zistené, že pod priezviskom Lenina sa objavili dve osoby, ktoré sú zobrazené na fotografii č. 1.

Foto 1: Porovnanie V. Uljanova a Nikolaja Lenina v rôznych rokoch.

Prvý známy Nikolaj Lenin z roku 1917 je zobrazený na
fotografii č. 1 a fotografii č. 2.

O tomto Leninovi je známe, že žil v Londýne s Nadeždou
Krupskou a bol zaznamenaný v londýnskej knižnici pod
menom Jacob Richter. Pod týmto menom chodil do
knižnice v rokoch 1902 až 1911. Rok 1911 – Posledný raz
bol použitý preukaz do knižnice pod menom Jacob Richter.

Foto 2: Nikolaj Lenin, 1917-18. Je na fotografii 1.

Foto 3: Zápis do knižnice. Podpis Jacoba Richtera.
Ďalší kus ručne napísaného textu Jacoba Richtera, pozri fotografiu 4.

Foto 4: Ručne písaný text Jacoba Richtera.
Londýn bol v tom čase hlavným mestom ríše. Spojené kráľovstvo určite malo policajný zbor a zákony, ktoré
kriminalizovali ľudí, ak používali falošné dokumenty (USA mali podobné zákony). V tomto ohľade v roku
1902 neexistovali žiadne hrozby pre Lenina a neexistuje žiadny objektívny dôkaz, prečo by mal riskovať a žiť
podľa dokumentov niekoho iného v Londýne. Na základe toho je potrebné dospieť k záveru, že Lenin z rokov
1917-18 je britský občan Jacob Richter a podľa mena Jacob je pravdepodobne Žid podľa národnosti (typické
židovské meno).
V súčasnosti to ešte nie je právne stanovené. Ministerstvo vnútra a ministerstvo zahraničných vecí Ruskej
federácie nevykonali riadnu oficiálnu identifikáciu Jacoba Richtera, ktorý pod menom Nikolai Lenin pôsobil v

Rusku v rokoch 1917-18, preto je potrebné napísať do príručiek a učebníc v pravdepodobnú formuláciu Nikolaj Lenin z rokov 1917-18 je pravdepodobne Jacob Richter, občan Veľkej Británie, Žid.
Kategorickou formou je potrebné vyvodiť záver, ktorý je uverejnený vo vedeckom časopise: „Lenin nie je
Vladimir Uljanov“.
Analýza súčasných publikácií spravodajských agentúr nám umožňuje dospieť k záveru, že Jacob Richter bol s
najväčšou pravdepodobnosťou zabitý v júni 1918, čo slúžilo ako začiatok povstania v Moskve v júni až júli
1918, po ktorom nasledovalo jeho brutálne potlačenie. To sa tiež stalo základom pre unáhlené rozhodnutie zabiť
Romanovcov - cára a jeho rodinu.
Známy „pokus o atentát na Lenina“ 30. augusta 1918 v Moskve, ktorého sa údajne dopustila Fanny Kaplan, bol
pravdepodobne inscenáciou na vytvorenie nepravdivých informácií a na prekrývanie informácií o vražde
Lenina a pokuse o jeho život: „Bol to pokus, ale Lenin nebol zabitý a zranený.“
Lenin, ktorý pôsobil ďalej v rokoch 1918 až 1924 a je zobrazený na fotografii č. 1 pred zvukovým
záznamovým zariadením a ďalej pochovaný v mauzóleu, nie je ani Vladimir Uljanov, narodený v roku 1870.
Tento záver je kategorický a je potrebné ho použiť aj v referenčných knihách a učebniciach histórie.
Po analýze rôznych zdrojov sa zistilo, že Boris Reinstein bol Leninovým tajomníkom a vodcom Kominterny.

Foto 5: Boris Reinstein, 1866-1947.
Boris Reinstein, Žid, sa narodil v Rostove. Potom sa presťahoval na Ukrajinu a ďalej do USA. Získal americké
občianstvo. Bol odsúdený za terorizmus. V roku 1917 vstúpil do Ruska so základnou misiou - misiou
Červeného kríža. Bol Leninovým tajomníkom a viedol Kominternu, ktorá bola politicky nad vrchnosťou ZSSR.

Foto 6: Pas občana USA Borisa Reinsteina.

Vedúcim Kominterny a Leninovým tajomníkom bol teda americký občan Boris Reinstein. V máji 1917, než
odišiel z USA do Ruska, navštívil americké ministerstvo zahraničia a potom odišiel do Ruska. V New York
Times je o tom článok v aktuálnych správach z toho obdobia - v New York Times 19. júna 1917 je popis misie
Root (korene).
Predtým L. D. Trockij (Bronstein), ktorý tiež získal americké občianstvo a americký pas, odišiel do Ruska na
parníku s militantmi a zbraňami. Existujú o tom publikácie a pred odchodom do Ruska je rozhovor s Trockým:
„ ... Výbor, ktorý v Rusku nahradil zosadený kabinet ministrov, nereprezentuje záujmy a ciele revolucionárov, čo
znamená, že v r. so všetkou pravdepodobnosťou nepotrvá dlho a ustúpi ľuďom, ktorí budú sebavedomejšie
vykonávať demokratizáciu Ruska “. 16. marca 1917, New York Times.
Pretože celý Leninov sprievod v tom období tvorili hlavne Židia a občania USA, k štúdii sa pridal Gintar
Ivashko, genealog v USA. Spolu s ním boli vypracovaní všetci viditeľní a známi účastníci udalostí toho
obdobia z Leninovho sprievodu. G. Ivashko predložil verziu o jedinej možnej Leninovej osobnosti, že pod
menom Nikolai Lenin v rokoch 1918 až 1924 bol v Rusku (ZSSR) vodca socialistickej robotníckej strany USA
Daniel De Leon, ktorý sa narodil 14. decembra 1852, Žid podľa národnosti.

Foto 8: Daniel De Leon (Daniel De Leon) Narodený
14.12.1852, Socialistická robotnícka strana USA.

Foto 7: Daniel De Leon, pohľad v plnej dĺžke.

Oficiálne je zaznamenané, že Daniel De Leon zomrel 11. mája 1914 a je pochovaný v New Yorku. G. Ivashko
preveril informácie o jeho smrti a pohrebe, ktoré neboli potvrdené. Správa o smrti De Leona je falošná, čo zistil
Gintar Ivashko.
Spoločná štúdia historickej situácie v tomto období ukázala, že De Leon odišiel na začiatku roka 1914 do
Európy a v predvečer prvej svetovej vojny sa zaoberal prípravou revolucionárov pre všetky európske
krajiny. Scenár prvej svetovej vojny bol vopred naplánovaný a prípravu revolucionárov vykonávali
špeciálne služby Veľkej Británie na centralizovanom základe. De Leon bol hlavným učiteľom školy na

prípravu revolucionárov v Európe. Podobne britské spravodajské služby školili nacistov pre Európu pred
druhou svetovou vojnou.
Daniel De Leon bol sám ideológom socializmu,
ovládal 6 až 7 jazykov, vyučoval ako lingvista na
University of New York a bol najlepší medzi
filozofmi a ideológmi socializmu tej doby. Len on
mohol byť Leninom z pohľadu rozsahu ideológie
socializmu, ktorú dnes poznáme.
Pokiaľ ide o rozdiel vo vzhľade, zmenili mu účes,
oholili mu väčšinu fúzov a zafarbili ho, aby skryli
sivé vlasy. Možno bola vykonaná menšia kozmetická
chirurgia, čo sťažuje identifikáciu.
Predtým mali fotografi menej práce, tak sa všetci
podieľali na policajných prácach. Fotograf, ktorý
fotil Lenina, poznal požiadavky kriminalistickej vedy
a zdanlivo zvláštne, na prvý pohľad, fotografie
Lenina zhora sú v skutočnosti veľmi dôležité. Na
fotografiách sú odrastené korienky sivých vlasov
(pozri fotografiu 9).

Foto 9: Fotografia Lenina vo fotoalbume Ústredného
výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu,
zarastené korienky sivých vlasov.

Foto 10: Posmrtná fotografia Lenina.

Foto 11: Posmrtná fotografia Lenina.

Symbolika Socialistickej robotníckej strany USA pod vedením De Leona v USA sa opakuje aj v Rusku-ZSSR
(pozri foto 12).

Štúdia zistila, že s najväčšou pravdepodobnosťou Daniel De Leon, narodený v
roku 1852, Žid, občan Spojených štátov, v rokoch 1918 až 1924 vystupoval
ako Nikolai Lenin. Na fotografiách je tiež označený ako V. I. Lenin a je tiež
pochovaný v mauzóleu na Červenom námestí v Moskve.
Autor článku A.N. Kolmykov 15. júla 2010 prostredníctvom webovej stránky
http://www.sledcomproc.ru/ podal odvolanie na vyšetrovací výbor „O náleze
neidentifikovanej mŕtvoly na Červenom námestí v Moskve“ . Registračné číslo
24035. K správe je priložený znalecký posudok, že Lenin nie je Uljanov.
Foto 12: Symboly Socialistickej
Prokuratúra uviedla, že identifikácia bola zverená OVD Kitay-Gorod, na území
robotníckej strany USA, ktoré
ktorého bola mŕtvola nájdená, a dohľad vykonávala medzirezortná prokuratúra
sa opakujú v Rusku (ZSSR).
Tver v Moskve. Do rovnakého prípadu sa zapojili aj príslušníci FSB.
Skontrolovala sa bezpečnosť mŕtvoly v mauzóleu. Na jeseň 2010 je Leninova mŕtvola v mauzóleu a mŕtvola je
rovnaká ako na fotografiách z roku 1924. Leninova mŕtvola je zachovaná a identifikácia je možná - mŕtvola je
vhodná na identifikáciu (pozri fotografiu 13).

Znalecká inštitúcia CNEAT adresovaná vedúcemu
ministerstva školstva a vedy (A. Fursenkovi),
odchádzajúce číslo 99 zo dňa 27.4.2010 bola zaslaná
kópia článku (Kolmykov AN Právna zodpovednosť za
falšovanie histórie. Revolúcia v Rusku v roku 1917. /
Mesačný vedecký časopis „Diskusia“, č. 3,
Jekaterinburg, marec 2010, s. 8-11. ISSN 2077-7639 ;
ISBN 978 -5-91256 UDC kód: 94; 34.096.) S
motivačným listom o potrebe úpravy učebníc a v máji
bolo doručené potvrdenie o doručení doporučeného
listu. Ruské ministerstvo školstva bolo teda
informované o kategorickom závere, ktorý musí byť
zapísaný v učebniciach: „Lenin nie je V.I. Uljanov,
narodený v roku 1870“.
Štvrtá medzinárodná konferencia forenzných vied sa
konala 30-31. januára 2013, Moskovská štátna
právnická akadémia, Moskva. Kolmykov A.N.
„Falšovanie dokumentov americkým okupačným
režimom v Rusku“. Záver správy je kategorický:
„Všetky dokumenty a všetky udalosti, na ktorých
sa údajne zúčastnil V. I. Lenin-Uljanov, sú
falšovaním histórie a spätným falšovaním
dokumentov.“ Tento článok a záver boli publikované
vo vedeckom časopise.
Do roku 2021
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Foto 13: Porovnanie fotografií Leninovej mŕtvoly v
roku 1924 a v súčasnosti.

•

identifikovať Lenina, ktorý pôsobil v rokoch
1917 až 1918 - Jacob Richter, Veľká Británia.

•

identifikovať Lenina, ktorý pôsobil v rokoch 1918 až 1924 a bol pochovaný v mauzóleu na Červenom
námestí v Moskve - Daniel De Leon, USA.

Podľa toho musí byť Leninova mŕtvola po identifikácii odovzdaná americkej vláde na pochovanie v New
Yorku, kde sú pochovaní jeho manželka a deti. Musia byť dodržané pokyny na identifikáciu mŕtvol schválené
nariadením ministerstva vnútra č. 213 z roku 1993 (DSP).

Doplňujúce informácie:
Na Červenom námestí v Moskve sú hroby, kde je v dvoch hroboch z väčšej časti pochovaných približne 200
občanov USA a Veľkej Británie. Tiež ich treba identifikovať a pozostatky odovzdať vládam krajín, ktorých sú
občanmi (pozri fotografiu 14). Boli pochovaní v blízkosti kremeľského múru, pretože mesto nebolo úplne
ovládané útočníkmi a iba tu územie ostreľovali strážcovia.

Foto 14: Pohrebiská na Červenom námestí v Moskve, ktoré vyžadujú pitvu a identifikáciu.

V texte článku autori uvádzajú národnosť účastníkov udalostí. V tomto prípade to naznačuje, že špeciálne
služby Veľkej Británie a USA využili na prevzatie moci v Rusku medzinárodnú židovskú organizovanú
zločineckú skupinu. Podieľali sa tiež na organizovaní rozsiahleho terorizmu v Rusku dlho pred rokom
1905, 1917.
Skúmanie témy trvalo 12 rokov. Článok bol publikovaný vo vedeckom časopise, časť „Právne vedy“:

Ivashko G. Kolmykov A. Identifikácia Lenina a prenos mŕtvoly do USA / 73 Medzinárodná vedecká
konferencia Euroázijskej vedeckej asociácie (marec 2021) Perspektívne smery vývoja modernej vedy // Zbierka
vedeckých článkov 73 Medzinárodnej vedeckej konferencie euroázijských Vedecká asociácia (Moskva, marec
2021). -Moskva: ESA, 2021.293-297 // URL: https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/2021/04/esa-march2021-part4.pdf

