USA: Lyndon LaRouche: Hillary
Clintons Benghazi-afsløringer
betyder,
Obama omgående må stilles for
en rigsret
24. juni 2014 (LPAC) – Lyndon LaRouche krævede i dag, at
Repræsentanternes Hus omgående indleder en rigsretsprocedure
imod præsident Barack Obama, baseret på Hillary Clintons
førstehåndsberetning af præsidentens løgnagtige mørklægning af
terrorangrebet i Benghazi i Libyen den 11. september 2012,
hvor den amerikanske ambassadør Christopher Stevens og tre
andre amerikanske regeringsembedsmænd blev myrdet i koldt blod
af den al-Qaeda-tilknyttede Ansar al-Sharia terrororganisation.
… ”Obama løj for at mørklægge mordene på fire amerikanske
regeringsembedsmænd, og dette gør ham til en de facto
medskyldig i disse mord”, erklærede LaRouche.
”Præsidenten løj. Han er ikke skikket til at være præsident,
og han må omgående stilles for en rigsret.”
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Hillary Clintons afsløringer findes i den netop udgivne bog,
Blood Feud, af Edward Klein (Regnary Publishing, Washington,
D.C., 2014). Ifølge Kleins beretning, som er overleveret af en
nærtstående medarbejder og advokat til Hillary Clinton, så
modtog hun, kl. 22 om aftenen den 11. september 2012, efter at
hun havde modtaget detaljerede rapporter om terrorangrebet i
Benghazi og vidste, at det al-Qaeda-tilknyttede Ansar alSharia havde indledt et overlagt, tungt bevæbnet angreb, en
personlig opringning fra præsident Obama, som beordrede hende
til at udstede en falsk erklæring, der hævder, at angrebet var
en spontan demonstration som protest mod en video, der
krænkede profeten Muhammed.
Efter at hun over for præsidenten protesterede over, at der
fandtes klare efterretninger, der sagde, at angrebet var et
al-Qaeda gengældelsesangreb på årsdagen for de oprindelige 11.
september-angreb, insisterede Obama og forlangte, at
udenrigsminister Clinton omgående udstedte Obamas falske
erklæring til det amerikanske folk og verden.
Både Hillary Clinton og tidl. præsident

Bill

Clinton

konkluderede, at præsident Obama, som frygtede, at hans
genvalg ville være i fare, hvis sandheden om Benghazi-angrebet
kom frem, beordrede, at den falske historie skulle udstedes.
Kl. 22.30 udstedte udenrigsminister Clinton, på præsident
Obamas ordre, den falske beretning.
LPAC har fra to særdeles kvalificerede kilder, inklusive en,
der har førstehåndskendskab til begivenhederne den 11.
september 2012, fået bekræftet, at Kleins beretning om
telefonsamtalen mellem præsidenten og udenrigsminister Clinton
er korrekt.
Baseret på denne solide bekræftelse af Clintons beretning, har
Lyndon LaRouche i dag krævet, at præsident Obama omgående
stilles for en rigsret for at have løjet over for det
amerikanske folk og mørklagt en af de hæsligste forbrydelser
imod amerikanske regeringsembedsmænd, siden de oprindelige
angreb 11. september [2001].
”Obama løj for at mørklægge mordene på fire amerikanske
regeringsembedsmænd, og dette gør ham til en de facto

medskyldig i disse mord”,
erklærede LaRouche.
”Præsidenten løj. Han er ikke skikket til at være præsident,
og han må omgående stilles for en rigsret.”
Hillary Clintons afsløringer anbringer præsident Obama
personligt midt i løgnene og mørklægningen. Der er ikke
længere nogen tvivl om præsidentens medskyldighed i
mørklægningen.
”Hillary Clinton har bekræftet, at præsidenten løj.
Præsidenten kan ikke længere benægte sin egen personlige rolle
i at lyve over for den amerikanske befolkning”,
erklærede LaRouche.
”Nu må Kongressen handle. Det særlige Benghazi-udvalg i
Repræsentanternes Hus har intet andet valg end omgående at
indlede en rigsretssag imod præsident Obama. Tiden er ikke til
partisk opportunisme. Med mindre præsident Obama omgående
underkastes reglerne for en rigsretssag, vil selve fundamentet
for vor Forfatningsmæssige Republik blive splintret. Præsident
Obama har ikke længere nogen skjulesteder at gemme sig. Alle
amerikanske patrioter må stå frem og stille Kongressen til
ansvar for, omgående at stille præsidenten for en rigsret.”

