Groot gevaar voor Syrie door false flag op het laatste moment (video)
Donderdag, 23 augustus 2018 22:40

In samenwerking met Rusland is Syrië erin geslaagd om het grootse deel van het land
weer onder eigen controle te krijgen.
De laatste loodjes wegen echter het zwaarst, zeker nu de Amerikaanse veiligheidsadviseur
John Bolton, de Syrische president Assad heeft gewaarschuwd geen chemische wapens in te
zetten tegen de eigen bevolking in de strijd om Idlib.

Het gebied rondom Idlib in het noordwesten van Syrië is nog één van de laatste bolwerken van
de jihadisten in Syrië en zal binnen niet al te lange tijd worden aangevallen door troepen van
het Syrische regeringsleger zodat ook dit gebied weer gewoon bij Syrië hoort.
Het is daarmee waarschijnlijk één van de laatste grote gevechten van de oorlog in Syrië.
Echter, er zit een behoorlijke adder onder het gras en die heet John Bolton.
Wanneer je woorden hoort als John Bolton, Syrië, chemische wapens en Israël dan kun je er
donder op zeggen dat er iets wordt bekokstoofd.
Eén van de meest gevaarlijke mensen ter wereld is zonder enige twijfel de Amerikaanse
nationale veiligheidsadviseur John Bolton. Alleen al door het benoemen van die man heeft
Donald Trump iedere geloofwaardigheid als iemand die het goed voor heeft met de mensheid
verloren.
Als je nooit in staat zult zijn om je kinderen of kleinkinderen te zien opgroeien omdat de
wereld vernietigd is door een kernoorlog, dan is de kans groot dat John Bolton daarvoor
verantwoordelijk is.
Het volgende is wat wij eerder schreven over deze man:
Er zijn van die mensen die, wanneer zij in beeld komen, je onwillekeurig de koude rillingen over
je rug laten lopen. En in die categorie hoort absoluut de nieuwe veiligheidsadviseur van Donald
Trump, John Bolton, thuis.
Wie hem nog niet kent, zo ziet hij eruit, en net als zijn baas Donald is John Bolton een fervent
Zionist
d
ie alles zal doen om Israël ter wille te zijn.
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