Syrisk
Udenrigsministerium
angriber
britisk
’kolonipolitik’
og
’støtte
til
terroristorganisationer’
i
Syrien
7. september 2015 – Præsident Bashar Assads syriske
Udenrigsministerium indleverede to breve som ilbud den 6.
sept. til FN’s generalsekretær Ban Ki-moon og formand for FN’s
Sikkerhedsråd Vitaly Churkin, som i tilintetgørende vendinger
angriber den britiske premierminister David Camerons og andre
regeringsmedlemmers diskussion i de sidste 72 timer om, at
Storbritannien måske vil indlede en bombekampagne på syrisk
territorium, angiveligt imod ISIS.
Brevene, her i parafrase af regeringens Syriske Arabiske
Nyhedsbureau (SANA), bemærker, at
»Den britiske regering har ingen ret til at prædike demokrati,
menneskerettigheder og kamp mod terrorisme for andre, når det
selv har brugt alle sine evner og bragt sin ’kolonierfaring’ i
spil med at yde alle former for støtte, inklusive finansiel,
militær,
politisk
og
mediemæssig
støtte,
til
terroristorganisationerne i Syrien.
Det faktum, at den britiske regering har sendt terrorister og
ekstremister til Syrien, såsom dets nationale ’John, ISISslagteren’ og hen over årtier har givet ly til andre, såsom
Abu Qatada og Omar Abdel-Rahman, afslører Storbritanniens
politiske hykleri og dets falske påstande om at promovere
demokrati,
bekæmpe
terrorisme
og
beskytte
menneskerettigheder.«

Brevene fastslår, at den britiske regerings aktivitet,
inklusive landets Udenrigsministerium, mht. Syrien, består i
at »yde direkte støtte til terroristorganisationerne«.
Storbritannien
»modsiger landenes pligt til at forsvare deres territorier og
folk under FN’s Charter og i overensstemmelse med
international lov og Sikkerhedsrådets resolutioner«.
Brevene fra det Syriske Udenrigsministerium konkluderer, at
»Storbritannien bør snarere holde prædiken for sig selv, især,
fordi det er en permanent medlemsstat i FN’s Sikkerhedsråd,
før det prædiker for andre, eftersom mange mennesker,
inklusive folk fra regionens lande og fra lande i Asien,
Mellemøsten og Latinamerika frem til i dag lider under
Storbritanniens og andre kolonistaters kolonipolitik.«
Syrerne har sat fingeren på Hendes Majestæts regerings
kolonipolitik og krigsprovokerende politik, der har iscenesat
krige i Irak, Libyen, Syrien, Afghanistan, Yemen, så vel som
også i Ukraine,
udslettelseskrig.
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