Zoon Erdogan spil in handel met ISIS olie
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Europa wordt gechanteerd door een club mensen uit Turkije die je helaas niet anders kunt
omschrijven dan ordinaire gangsters.
De oliehandel met ISIS is volledig in handen van het familiebedrijf Erdogan, gerund door een
zoon, terwijl een dochter met haar geheime ziekenhuis gewonde ISIS strijders oplapt.

De terroristenorganisatie ISIS die door de gehele wereld zo langzaam aan wordt gevreesd en
die ervoor zorgt dat vooral Europese inwoners hun burgerrechten kwijtraken, kan, zoals wij al
heel lang schrijven, alleen bestaan bij de gratie van inkomsten.
Alle sporen tot nu toe wijzen richting Turkije en dan met name die van de illegale oliehandel,
de grootste inkomensstroom voor ISIS.
De Russische Minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, neemt meestal geen blad
voor de mond en beschuldigde Turkije dan ook van medeplichtigheid aan terrorisme. Hij zei dat
het gebied waar het Russisch vliegtuig werd neergeschoten wordt gebruikt voor het transport
van ISIS olie naar Turkije. Daarnaast schijnen er zich in dat gebied volgens Lavrov diverse
munitieopslagplaatsen en controlecentra van terroristen te bevinden.
Natuurlijk is Erdogan het niet met hem eens en wuift de beschuldigingen weg:
Erdogan vindt de beschuldiging van Rusland over de koop van olie en gas niet netjes. ''Schaam
je'', zei hij daar over. ''Het is duidelijk waar Turkije zijn olie en gas koopt. Degenen die beweren
dat we dat bij IS doen, moet met bewijzen komen.''
Zoals ook wij al eerder schreven, ergens moeten er dan dus concreet mensen betrokken zijn bij
de illegale ISIS oliehandel. De olie verkoopt en transporteert zichzelf niet, dat wordt gedaan
door mensen.
Dan is het heel spijtig voor Erdogan, maar wanneer er wordt gezocht naar de mensen achter de
illegale oliehandel dan komt iedere keer opnieuw de naam van Bilal Erdogan bovendrijven .
Bilal is de derde zoon van de Turkse president, heeft een eersteklas opleiding aan het
Amerikaanse Harvard achter de rug, werkte enige tijd bij de Wereldbank en is daarna voor
zichzelf in zaken gegaan.
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Bilal bezit eenderde van de aandelen van een bedrijf dat de BMZ Group heet wat zich onder
meer bezighoudt met scheepsvervoer.
Op de volgende foto zie je Bilal bij één van zijn schepen. Deze foto verscheen in 2014 bij een
Turks artikel waarin ze zich afvroegen wat zijn schepen in Syrië te zoeken hadden.
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