MH17 tevens dekmantel voor de verwoesting van Gaza (video)
Vrijdag, 25 januari 2019 18:44

Zo langzamerhand zijn er complete bibliotheken te vullen met alles wat er is geschreven over
de ramp met MH17.
Het verband met Gaza wordt echter nooit genoemd, terwijl dat nu wéér heel actueel wordt
met een Israëlische oorlogsmisdadiger die opschept over het aantal Palestijnen die zijn gedood
tijdens Operation Protective Edge. Een invasie die nauw gecoördineerd is met het neerhalen
van MH17.

In de zomer van 2014 gebeurden er twee belangrijke dingen op exact hetzelfde tijdstip en
nergens wordt het verband tussen deze twee gebeurtenissen gelegd, behalve destijds al hier.

Op 17 juli van dat jaar werd rond vijf uur ’s middags onze tijd vlucht MH17 uit de lucht geknald
en exact op datzelfde tijdstip gebeurde er nog iets.

Volgens de Wikipedia:

In de avond van de wapenstilstand, vrijdag 17 juli 2014 trokken Israëlische strijdkrachten de
Gazastrook binnen. Het doel van Israël was, volgens het kantoor van premier Netanyahu, om
tunnels die door Hamas-strijders gebruikt werden, te verwoesten en de infrastructuur van
Hamas en andere 'terroristisch' genoemde organisaties, zoals de Islamitische Jihad, een zware
klap toe te dienen.

Wat waarschijnlijk het best bewapende en getrainde leger ter wereld is trekt dapper ten strijde
tegen ongewapende burgers en veroorzaakt een humanitaire ramp.
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Dit alles onder de ontzielende leiding van opperbevelhebber Benny Gantz , de man die nu
graag de opvolger wil worden van de huidige premier Netanyahu. Hij heeft daartoe een eigen
politieke partij opgericht, onder de naam Hosen Le Yisrael, wat zoveel schijn te betekenen als
de Israëlische weerbaarheidspartij.

Deze man die terecht hoort te staan voor genocide is trots op wat “zijn manschappen” in 2014
hebben aangericht in de Gazastrook.

Vol trots schept hij in zijn campagnefilmpjes op over de 1.364 doden die hij met zijn operatie
heeft veroorzaakt en zo mogelijk nog trotser weet hij te melden dat ze grote delen van Gaza
terug hebben gebombardeerd naar de Middeleeuwen.

Dit alles gebeurde op exact hetzelfde moment als dat de complete wereld in shock was door
het neerschieten van vlucht MH17. Van Amerika, tot Europa en Azië werden de berichten
volledig gedomineerd door het MH17 nieuws en keek niemand naar de genocide van de
Palestijnen.
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