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Wat nu "formeel" naar buiten wordt gebracht als nieuws, maar wat al langer bekend is, is de
achtergrond van de financiering, bewapening en training van Syrische rebellen.

Goed om eens stil te staan bij wie er nu eigenlijk gesteund worden en wat dit voor gevolgen dit
heeft voor de burgers in Syrië.

Via een aantal mainstream mediakanalen en sommige hen trouw volgende alternatieve media,
komt nu het “nieuws” naar buiten dat Syrische rebellen in het geheim worden getraind door het
Westen.
Dit is helemaal geen nieuws; wij schreven vorig jaar juni al: "Uit uitgelekte Wikileaks emails
blijkt dat het Pentagon gepland heeft om via terroristenaanvallen en moordaanslagen een eind
te maken aan het bewind van president Assad".
Dat is precies wat er nu gaande is. Via allerlei bijelkaar geraapt en aan Al Qaida (door de
Amerikanen in het leven geroepen groepering!) gerelateerd tuig worden false flag operaties
uitgevoerd om het bewind van Assad zwart te maken.
De Free Syrian Army FSA is een verzameling huurlingen en moordenaars die nergens voor
terugdeinzen, wat ondermeer duidelijk werd met de massamoord in Houla.
Bewapening en training vindt al langere tijd plaats onder regie van de CIA/Pentagon/NAVO.
Ook wordt er nu bericht alsof het nieuws is dat de New York Times deze week publiceerde dat
er wapens vanuit Saoedi Arabië naar de rebellen worden geleverd. Zoals wij al in september
vorig jaar
schreven zijn dit ook praktijken die al langere tijd plaatsvinden.
CIA/Pentagon/NAVO levert en betaalt niet direct voor wapens, maar laat dit doen via Turkije,
Qatar en Saoedi Arabië. Dit viel trouwens al in diezelfde New York Times te lezen op 21 juni v
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orig jaar.
Om een indruk te krijgen van wat er met het Westers belastinggeld eigenlijk wordt gefinancierd,
hier het verhaal van de Yellow Man uit Aleppo. Iedereen in dat plaatsje is geweest kent deze
man die volkomen in het geel door het leven gaat. Van zijn kleren, schoenen, mobiele telefoon
en pet, alles is geel. Het waarom is altijd een beetje mysterie geweest, waardoor er soms de
meest merkwaardige verhalen over de man verschijnen.
De Yellow Man houdt dit mysterie in stand en zegt dat hij het doet om de mensen een beetje
vrolijkheid te brengen. Uiteraard levert het een paar grijpstuiver op als toeristen (die er vroeger
waren), met hem op de foto gaan.
De onderstaande video laat zien wat de door het Westen gesteunde rebellen/moordenaars van
het FSA doen met de Yellow Man. Dit is een voorbeeld van wat de bevolking te verduren heeft
van de “bevrijders” van het land.
Dit zijn dezelfde “bevrijders” die er geen seconde van wakker liggen om honderden
onschuldige burgers
dood te schieten. Het grotere strategisch belang ontgaat hen volkomen, maar daar worden ze
ook niet voor betaald toch?
De Yellow Man is slechts een voorbeeld van wat de doorsnee burgers in Syrië te verduren
hebben van de door het Westen gesteunde “rebellen”. Pesterijen, marteling en moord zijn aan
de orde van de dag. Het arrogante lef dat het Westen de uitdrukking “humanitair belang” nog in
de mond dúrft te nemen.
Bron:
Infowars
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