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Den 7. oktober 2020 (EIRNS) – Den 27. juli 2017 udgav LaRouche
en rapport med titlen “Hvert træ i skoven vil falde”. Bill
Binney, fhv. teknisk chef for USA’s NSA (Det Nationale
Sikkerhedsagentur),
havde
da
netop
frigivet
det
kriminaltekniske bevis for, at historien om ‘russisk hacking’
af e-mails tilhørende det demokratiske partis nationale komite
(DNC) og leveringen af disse e-mails til Julian Assanges
Wikileaks var et svindelnummer.
Binney beviste der slet ikke havde været et hack, men at det
rent faktisk var en læk fra en insider, sandsynligvis en
demokrat, der var rasende over, at DNC havde saboteret en af
sine egne kandidaters (Bernie Sanders) præsidentkampagne, for
at sikre nomineringen af en anden (Hillary Clinton).
Rapporten citerede Schiller-Instituttets præsident Helga ZeppLaRouche: “Vi er nået et punkt, hvor vi kan tilintetgøre hele
Trump-Russiagate svindelnummeret på begge sider af
Atlanterhavet og skifte den strategiske dynamik fra defensiv
til offensiv. Denne offensiv vil sige at begrave Wall Street
og Londons morderiske spekulative system og bringe USA og
Europa ind i et samarbejde med Kina og Rusland i Bælt og Vejinitiativet”.
Nu, mere end tre år senere, er disse træer endelig klar til at
falde takket være indsatsen fra præsident Donald Trump og hans
nye direktør for den nationale efterretningstjeneste John
Ratcliffe, der er begyndt at frigive dokumenterne der beviser
forbrydelsen. Det vigtigste i blandt de der blev frigivet
tirsdag er den håndskrevne note skrevet af den korrupte John
Brennan, Obamas CIA chef, blev skrevet efter at Brennan havde
orienteret Obama om, at Hillary Clinton (i Brennans ord) havde
godkendt “et forslag fra en af hendes udenrigspolitiske

rådgivere, om at bagvaske Donald Trump ved at vække en
skandale med den påstand, at Ruslands sikkerhedstjeneste var
indblandet”.
Et andet frigivet memo, adresseret til tidl. FBI direktør
James Comey og FBI agent Peter Strzok, to ledere af Russiagate
kupforsøget, var fra en leder i en CIA indsatsrapport, som
sagde, at Hillary Clinton havde godkendt en plan “vedrørende
præsidentkandidat Donald Trump og russiske hackeres
underminering af valget, som en måde at distrahere
offentligheden fra hendes brug af en privat e-mail server”.
Obama var medvidende lige fra starten.
Som Trump tweetede i går “Kan ikke forstå, at disse svindlere
endnu ikke er blevet retsforfulgt. Ynkeligt!”. Men Trump skrev
også i et tweet “Jeg har for længst frigivet al information om
Russia-fup skandalen. Desværre for vores land har folk handlet
meget langsomt, især fordi det måske er den største politiske
forbrydelse i vores nations historie. Agér nu!!”
Det er bemærkelsesværdigt at LaRouchePAC udstedte en
underskriftindsamling i juni 2018 med titlen “Præsident Trump:
Offentliggør alle dokumenter og al information om britisk
undergravning af din kampagne”.
Her har vi ikke blot med forbrydelser begået af Obama og hans
efterretningstjenester at gøre, men med de vedblivende
forbrydelser af folk i efterretningstjenesterne i dag.
På den ene side har vi tidl. CIA direktør og nuværende
Udenrigsminister Michael Pompeo og hans kammerat
forsvarsminister Mark Esper såvel som FBI direktør Christopher
Wray, som sammen har gjort alt, hvad der stod i deres magt for
at forpurre præsident Trumps forsøg på at afslutte de
“uendelige krige” og oprette venskabelige forhold med Rusland
og Kina.
Da Pompeo var CIA direktør blev han, på Trumps opfordring,
informeret af Bill Binney om svindelnummeret bag DNCs “hacking
historie”, men Pompeo sørgede for at Binneys bevismateriale

hverken nåede præsidenten eller massemedierne (som Præsident
Trump kalder “the lamestream media”).
Så er der den nuværende CIA direktør, Gina Haspel, som var
chef for CIA-basen i London fra 2014 til 2017, hvor hun hjalp
til med at fremstille løgnene om Trumps “hemmelige samarbejde”
med Rusland. Chris Farrell fra Judicial Watch, og en tidligere
militær efterretningsagent, udgav en rapport den 6. oktober
ved navn “Analyse: CIA direktor Gina Haspel og den britiske
rolle
i
anti-Trump
plottet”
(https://worldisraelnews.com/analysis-cia-director-gina-haspel
-and-the-british-role-in-the-anti-trump-plot/).
Haspel
mistænkes nu for at være nøglepersonen, der blokerer for
Trumps gentagne krav om at frigive alle Russiagatedokumenterne “uden ændringer!” (som Trump understregede).
Trump er klar over sabotagen fra hans administration. Han har
allerede åbent fordømt det “militærindustrielle kompleks” og
identificeret lederskabet af Pentagon som værende ansvarlig
for ikke at adlyde hans ordrer om at bringe en ende på de
“uendelige krige”.
Han ser ud til at tøve med at smide dem og skurkene fra
efterretningstjenesten ud inden valget. Men ligesom
LaRouchePAC brød igennem med Bill Binneys afsløring af Russiafupnummeret, bryder vi nu igennem med historien om
militærkupplanerne, udklækket af det demokratiske partis
lederskab og de generaler, som gav os de sidste to årtiers
morderiske regimeskifte krige – bogstavelig talt har
hundredetusindvis af folk over hele verden hørt forhenværende
Oberst Richard Black dokumentere de kriminelle forberedelser
til at fjerne præsidenten ved brug af magt.
Se “En stærk advarsel om et forestående kup; opspor og
arrester
de
sammensvorne!”
https://larouchepac.com/20200916/stark-warning-impending-couptrack-and-arrest-conspirators
Faren for en global krig øges dagligt, så længe den “femte
kolonne” har frie hænder til at spille deres dødelige spil.

Trump arbejder på det, men som vi har set det før både på
udenrigs- og indenrigsområdet bliver hans instrukser ofte
ignoreret.
Nu da hele den kriminelle kabale og deres britiske partnere i
stigende grad er afsløret af præsidenten for verdenen – som de
også de sidste mange år er blevet udpeget og afsløret af
LaRouche bevægelsen – er det op til den amerikanske
befolkning, og folk med god vilje i resten af verden, at
demonstrere over for præsidenten, at han har fuld opbakning
til at “vælte alle træerne i skoven”.

