IDLIB,
NVA
Mogherini

en

Frederica

Idlib is een van de 14
provincies in Syrië met een gelijknamige hoofdstad. Het is
gelegen in het noordwesten van Syrië en grenst aan Turkije.
Deze provincie is van groot strategisch belang omdat ze ten
oosten ligt van de provincie Latakia met een gelijknamige
hoofdstad maar vooral met een gelijknamige haven die het
eindpunt wordt van een lange olie-pijplijn over Noord Irak en

Noord Syrië, die allebei gecontroleerd worden door Koerden en
we dus gemakkelijkheidshalve Koerdistan kunnen noemen. Alleen
wil Sultan Erdogan dat niet want wat hem betreft mogen de
Koerden, al zijn ze deels moslim, hetzelfde lot ondergaan als
de
Christelijke
Armeniërs:
genocide!

Wij zappen soms op het nieuws bij de leugenzenders. Meestal
weg. Maar als we de naam van Federica Mogherini horen of zien
zijn we alert. Deze ex-communiste die het op 1 november 2014
tot EU-commissaris schopte voor buitenlandse zaken en
veiligheid is verantwoordelijk voor de teloorgang van onze

veiligheid en als dusdanig een misdadigster. Onze maag keert
dus als we haar iets horen verklaren.
Deze keer had dit gulle eussr-goedmensch het over de arme en
betreurenswaardige inwoners van Idlib en de arme dutskens van
vluchtelingen die daar in tentenkampen moeten wonen ocharme.
Kop van Jut waren natuurlijk zoals we al even gewend zijn de
democratisch verkozen Syrische president Assad en de Russische
president Poetin.
Nu de rest van het
jihadisten door hun
Poetin het aan om de
provincie te bestoken

Syrisch grondgebied van moordende IStoedoen gezuiverd is durfden Assad en
nog altijd bezette of is het opstandige
met migs en raketten.

We citeren Al Jazeera: “The strikes on Tuesday came as the
United Nations urged Russia, a Syrian government ally, and
Turkey, which backs certain rebel groups in Idlib, to help
avert a “bloodbath“.
Overal waar de islamofiele verenigde nazi’s (Aka VN of
Verenigde Naties) hun stem verheffen wil Modreghini niet
ontbreken op het cultureel marxistisch poco appel. Dus stak ze
nu een moreel verontwaardigd vingertje op tegen Assad en
Poetin op één, en we vermoeden ook VTM maar dat hebben we niet
gezien. Waar was haar morele verontwaardiging toen IS
(Islamitische staat nota bene) weerloze burgers vermoordde en
verkrachtte bij tienduizenden? Nergens!
Het crypto-communistisch kutwijf had niet eens de moed om
daarover een etisch verantwoord standpunt over in te nemen.
Maar nu het laatste bastion van IS, met wapens bevoorraad
vanuit Turkije van sultan Erdogan, gevaar loopt opgeruimd te
worden kookt Mogherini plots van verontwaardiging en woede.
Wat is de samenhang van dit alles? We leggen het nog eens uit
zoals we het op 2 december 2015 op al deden.

We citeren onszelf, maar lees er toch maar
oorspronkelijke artikel van Nageltjes op na.

eens

het

“Nu de Russen getoond hebben niet met zich te laten sollen is
het duidelijk dat onze geostrategische kaart van 2014 de nagel
op de kop sloeg. Maar de belangen van Iran en Syrië zijn nog
groter dan aangenomen. Bovendien blijken Libanon en Israël een
groot deel van een nog niet ontgonnen bekken binnen hun
territoriale wateren te hebben.”…
Terug naar Mogherini. In Italië zelf betekent ze politiek
niets meer en vertegenwoordigt buiten een handvol jihadistisch
mohammedanen met een papegaaienbek niemand meer. Wat komt ze
dus lullen op onze Belgische staatstelevisie? En zelfs als ze
iets zou te betekenen hebben als een door niemand verkozen en
door niemand gelegitimeerde “commissaris” van de “EUSSR” (de
toevallige samenloop van deze zinspeling doet ons deugd omdat
ze ons doet herinneren aan de misdaden van “vadertje” Stalin):
Wat is haar doel? Wat wil ze bereiken?
Welnu we zouden geen nageltjes zijn als we ook hier de nagel

niet op de kop zouden slagen. De laatste tijd apen sommige
NVA’ers de groene luchtfietsers na. Stookoliebranders zouden
moeten verdwijnen en verboden worden omdat ze de lucht
vervuilen. Deze bewering gaat gepaard met een hetze tegen
dieselauto’s, niettegenstaande die vandaag dankzij efficiënte
roetfilters veel minder vervuilend zijn als gulzige benzine
motoren. En daar wringt het schoentje: de accijnzen. Een
dieselmotor verbruikt gemiddeld tussen de 15 en 30 procent
minder brandstof als benzinemotoren.
Reken de winst voor de Roverheid dus maar uit als diesel
motoren verboden worden. Om het gat in de Belgische begroting
te dichten zijn blijkbaar alle middelen goed. 15 à 30 procent
meer accijns is meer dan een slok op een borrel als het de
basisbehoefte van bewegingsvrijheid betreft. Ook op verwarming
via aardolie en verkoeling via elektriciteit wil onze
roverheid een Staatsmonopolie vestigen en handhaven.
Alsof deze snode plannen nog niet genoeg stof tot nadenken
geven bedenk dan even dat onze door onteigening tot stand
gebrachte energiesector (Electrabel) moeiteloos en straffeloos
voor een habbekrats werd
kernenergie inbegrepen.
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Fransen,

Als U nu nog niet beseft wat misdadigheid echt betekent weet
ik het ook niet meer.
Olie en gas. Pijpleidingen voor Iran of Qatar. Liggen aan de
oorsprong van het conflict.
Vergeet inderdaad het propagandistisch gezwam over Assad.
Syrië heeft in het Westen of de US nog geen enkele aanslag
laten plegen. 9/11 telde 17 Saoedi ’s waarbij voor een aantal
het verblijf in de VS door de Saoedische ambassade betaald
was, geen Syriër, Irakees, Iranees.
De door de Saoedi ‘s, de Turken en de NAVO gesteunde
jihadisten zijn pas echte terroristen die we intussen ook hier
over de vloer krijgen.

In België speelt bijvoorbeeld de actuele collaboratie van
onder andere Groen met de echte islam en de jihadisten import
een niet te verwaarlozen rol. Dat hebben we deze week in
Antwerpen nog mogen ondervinden.
Intussen is Turkije wel een voor iedereen onbetrouwbare
partner geworden. Het heeft een akkoord met Rusland voor een
gaspijpleiding door de Zwarte zee tot de EU.
Het koopt Russische S-400 luchtafweer en krijgt zijn F35 ’s
niet van de VS.
Het bezet delen van Koerdisch Syrië en probeert haar
protectoraat in Idlib in handen te houden.
Quid NVA?
Met objectieve Vlaamse Groeten.
N.v.d.r.: Het artikel van Lucky9 verbindt de puntjes van een
veel groter geheel.
Meer informatie met de nadruk op de aan de gang zijnde en
komende gebeurtenissen in en rond Idlib vindt U op de blog van
Willy Van Damme.

