Tidligere teknisk direktør
for NSA, William Binney, må
vidne for Kongressen
– afslør den store løgn om at
Rusland hackede DNC’s e-mails
Den 24. oktober 2017 mødtes daværende CIA-direktør, Mike
Pompeo, efter anmodning fra præsident Donald Trump, i en time
i CIA’s hovedkvarter med den tidligere tekniske direktør for
NSA, William Binney, som var medforfatter af en analyse
udgivet af VIPS (Veteran Intelligence Professionals for
Sanity), der udfordrede den officielle vurdering, støttet af
den britiske efterretningstjeneste, at Rusland stod bag tyveri
af data fra DNC’s computere. At de såkaldte officielle
efterretningstjenesters vurdering blev foretaget af de samme
efterretningsfolk fra Obama-æraen, der nu er afsløret for
fejlagtigt at have beskyldt præsident Trump for aftalt spil
med Rusland, og for at have brugt denne påstand, nu bevist
falsk, i et forsøg på at vælte USA’s præsident.
Denne store løgn, hovedsageligt takket være Mike Pompeo,
fortsætter imidlertid med at stå i vejen for præsident Trumps
handlinger, i hans udtrykte hensigt om at etablere gode
forbindelser med Rusland og, i forlængelse heraf, med Kina, og
fortsætter med at bidrage til en trussel mod verdensfreden,
herunder ved at fremme den samme regimeskiftepolitik, som
præsident Trump førte kampagne imod.
På mødet, hvor to andre CIA-embedsmænd også deltog, sagde CIAdirektøren Pompeo ifølge Binney, at præsident Trump havde
fortalt ham, at hvis han “ville have kendskab til fakta,
skulle han tale med mig.” Binney beretter, at Pompeo ved
slutningen af mødet spurgte, om han ville være villig til at

mødes med NSA og embedsmænd fra FBI for at diskutere sin
analyse. Binney indvilligede umiddelbart, og Pompeo sagde at
han ville kontakte ham, når han havde planlagt møderne.
Umiddelbart efter mødet udstedte CIA alligevel en erklæring
fra talsmand Dean Boyd, der sagde: “Direktøren står og har
altid stået ved efterretningstjenesternes vurdering af januar
2017, med titlen” Vurdering af russiske aktiviteter og
hensigter i de seneste amerikanske valg”, en vurdering
bearbejdet af John Brennan, James Comey og James Clapper for
at
aflede
opmærksomheden
fra
de
britiske
efterretningsaktiviteter i 2016-valget, og forhindre præsident
Trump i at etablere et godt forhold til Rusland ved fejlagtigt
at hævde russisk indblanding i USA’s valg.
Der blev aldrig planlagt møder med FBI eller NSA.
William Binney blev aldrig interviewet af Robert Mueller. Han
er ikke blevet bedt om at vidne for relevante udvalg i
Repræsentanternes Hus eller Senatet. Selv Fox News, der
interviewede Binney mindst 10 gange siden september 2016, har
uforklarligt nok ikke fundet det passende, at interviewe ham
om denne sag igen. Som præsident Trump gentagne gange har
påpeget, blev DNC-serverne aldrig undersøgt af FBI eller af
Mueller. Derfor er den “officielle” vurdering fra løgneren,
den lækkende James Comey, dronemorderen og spionen for
Senatets efterretningskomite, John Brennan, og den løgnagtige
masseovervågningsmand James Clapper, som det gentages i
Mueller-rapporten, blottet for kriminaltekniske beviser.
Relevante vidner blev aldrig interviewet. Gerningsstedet blev
aldrig afspærret.
Og vigtigst af alt, Mike Pompeo, som af USA’s præsident blev
anmodet om at lytte til Bill Binney, nægtede at tage de
nødvendige skridt til at affærdige den store løgn.
Statssekretær Mike Pompeo må forklare det amerikanske folk, og
vigtigere endnu præsident Trump, hvorfor han kapitulerede til
den politisk motiverede manglende retstekniske vurdering af

russisk indblanding i USA’s valg, tilvejebragt af de britiske
efterretningsværktøjer, løgnerne John Brennan, James Comey og
James Clapper, snarere end at søge sandheden fra William
Binney, som præsident Trump havde bedt ham om at gøre.
Hvorfor arrangerede Pompeo ikke de lovede opfølgningsmøder for
Bill Binney med NSA og FBI?
Hvorfor accepterede han vurderingen fra dem der har arbejdet
for den britiske efterretningstjeneste i et forsøg på at
udføre et statskup mod den behørigt valgte præsident i USA?
Husk, hvis det ikke var for denne løgn, ville Michael Flynn,
en modstander af præsident Obamas britisk inspirerede
regimeskiftepolitik, og ikke John Bolton, fortaleren for
regimeskifte, nu være præsident Trumps nationale
sikkerhedsrådgiver.

