Rusland waarschuwt voor komende chemische False Flag aanval Syrie (Update)
Zondag, 08 april 2018 16:33

Enkele dagen geleden schreven wij over de komende aanval op Syrië door Amerika en
Israël.
Rusland waarschuwt nu dat de Amerikanen druk bezig zijn met de voorbereidingen van een
chemische False Flag aanval, zodat er een legitieme reden is voor de geplande
Amerikaans/Israëlische aanval op Syrië.

Update: 8 april 2018
Het scenario voor wat er nu gebeurt, is exact beschreven in het onderstaande originele artikel
van enkele weken geleden.
Er komt een Amerikaans/Israëlische aanval op Syrië en de reden voor deze aanval zal aan het
domme publiek verkocht worden als dat Assad weer eens een aanval met chemische wapens
op zijn eigen bevolking heeft uitgevoerd.

Iedereen denkt dus te weten dat Assad dat gaat doen, want volgens Rusland zijn Amerikaanse
instructeurs druk bezig met het instrueren van rebellen voor het uitvoeren van een chemische
aanval op Syrische burgers, waarbij ze dan een visitekaartje van Assad zullen achterlaten.
Net zoals Poetin persoonlijk de schuld krijgt van de moordaanslag op de spion Skipral , zo
zal Assad persoonlijk de schuld krijgen van een door Amerika in elkaar gesleutelde en door
rebellen uitgevoerde chemische aanval op de burgers van Syrië.
De berichten van vandaag:
De Britse regering eist een onmiddellijk onderzoek naar het mogelijke gebruik van giftige
chemicaliën of gifgas tegen burgers in Douma, de laatste rebellenstad in Oost-Ghouta.
Verschillende humanitaires spreken van tussen 50 en 150 doden. De Verenigde Staten en ook
de paus hebben het inzetten van een bom met giftige chemicaliën vandaag veroordeeld als
'afgrijselijk'.
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Syrische staatsmedia ontkennen dat er chemische aanvallen zijn uitgevoerd. Er zou sprake zijn
van nepnieuws. Ook Rusland, bondgenoot van de Syrische president Al-Assad ontkent. Met
Russische steun wil Al-Assad Oost-Ghouta, vlakbij de hoofdstad Damascus, snel heroveren.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, een oorlogsmonitor in Groot-Brittannië en
ook de NGO Syrian American Medical Society, melden nu tenminste 48 gevallen van
verstikkingsdood, na aanvallen door Syrische gevechtsvliegtuigen.
Alle bekende misdadige acteurs zijn weer aanwezig inclusief het bekende Syrische
Observatorium waarover wij eerder schreven:
Niets is minder waar, want SOHR is niets anders dan één mannetje op een zolderkamer
ergens in Engeland.
Deze man staat
bekend als Rami Abdulrahman, maar heet in werkelijkheid Ossama Suleiman en is een fel
tegenstander van de Syrische president Assad.
Hoe dit gaat aflopen is nu nog onbekend, maar de conclusie in het originele artikel was als
volgt:
Echter, volgens Veterans Today zal Rusland dit keer niet langs de kant blijven toekijken, maar
is het heel goed mogelijk dat ze een Amerikaans vliegdekschip tot zinken zullen brengen in de
Middellandse Zee.
Origineel artikel: 17 maart 2018
Als een formule werkt, dan kan je die keer op keer gebruiken, zeker met een volledig slapende
bevolking zoals wij die bij ons in het Westen kennen.
Er komt een Amerikaans/Israëlische aanval op Syrië en de reden voor deze aanval zal aan het
domme publiek verkocht worden als dat Assad weer eens een aanval met chemische wapens
op zijn eigen bevolking heeft uitgevoerd.

Iedereen denkt dus te weten dat Assad dat gaat doen, want volgens Rusland zijn Amerikaanse
instructeurs druk bezig met het instrueren van rebellen voor het uitvoeren van een chemische
aanval op Syrische burgers, waarbij ze dan een visitekaartje van Assad zullen achterlaten.

Net zoals Poetin persoonlijk de schuld krijgt van de moordaanslag op de spion Skipral , zo zal
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Assad persoonlijk de schuld krijgen van een door Amerika in elkaar gesleutelde en door
rebellen uitgevoerde chemische aanval op de burgers van Syrië.

Het maakt niet uit dat het Russische Ministerie van Defensie op dit moment iedereen
waarschuwt
dat dit
staat te gebeuren, want de Westerse media zullen Assad volkomen met de grond gelijk maken.

Generaal Sergey Rudskoy, woordvoerder van de Russisch Generale Staf, zegt dat ze
betrouwbare informatie hebben waaruit blijkt dat Amerikaanse instructeurs een groep militante
rebellen hebben opgeleid in de buurt van de stad At-Tanf, zodat deze heel binnenkort een
aanval met chemische wapens kunnen uitvoeren op Syrische burgers.

“Ze zijn bezig met de voorbereidingen van een aantal chemische explosies. Dit feit zal dan
worden gebruikt om de schuld daarvan bij de regeringstroepen neer te leggen. De
componenten die nodig zijn om chemische wapens te maken zijn al geleverd, vermomd als
humanitaire konvooien van hulporganisaties”.

Zoals iedere keer, zal deze chemische aanval breed worden uitgemeten in de Westerse pers en
zal dit vervolgens door de coalitie onder aanvoering van Amerika worden gebruikt om
luchtaanvallen op Syrië uit te voeren.

De Russen waarschuwen verder dat er tekenen zijn die wijzen op een heel spoedige chemische
aanval door de rebellen. De aanvalsgroepen met kruisraketten zijn al in gereedheid gebracht in
de Middellandse Zee, de Perzische Golf en de Rode Zee.

Rudskoy waarschuwde ook dat er nog een chemische False Flag aanval wordt voorbereid in de
provincie Idlib door het Al-Nusra front in samenwerking met de Witte Helmen. Volgens hem
hebben de militanten al 20 containers met chloor in ontvangst genomen om de aanval te
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kunnen voorbereiden.

Al het bovenstaande zal door de misdadige Westerse pers volledig worden genegeerd en ze
zullen zich volledig concentreren op het "bloeddorstig monster Assad".

Echter, volgens Veterans Today zal Rusland dit keer niet langs de kant blijven toekijken, maar
is het heel goed mogelijk dat ze een Amerikaans vliegdekschip tot zinken zullen brengen in de
Middellandse Zee.

En net voor het ter perse gaan van dit artikel lezen wij dat Amerika klaarblijkelijk naar alert
status
Defon 2 is gegaan. De plannen
van Trump om een gasaanval uit te voeren op Syrie, Ghouta, lekken uit en men verwacht dat er
daarom haast zal worden gemaakt met die gifgasaanval. Mogelijk al dit weekend. Grote
hoeveelheden chloor, afkomstig van de Amerikanen en een belangrijk ingrediënt voor de
beoogde gifgasbommen, zijn ook al ontvangen door de rebellen. Volgens bronnen van de goed
ingevoerde website Veterans Today heeft Rusland inderdaad aangegeven het niet te zullen
accepteren als Amerika dit doet en zouden daadwerkelijk gedreigd hebben met het zinken van
Amerikaanse schepen. Als dit doorgang vindt dan kan de wereld gevoegelijk aannemen dat
daarmee Wereldoorlog 3 is uitgebroken. En iedereen zal denken dat het Rusland was die die
oorlog begon....
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