Kupbestræbelser i desperation
– Biden og demokraterne har
ingen steder at skjule sig
Okt. 20 (EIRNS) – Afsløringerne fra Hunter Bidens e-mails har
sprængt det i forvejen spinkle forsøg på at dække over den
paniske indsats fra Biden-kampagnen for at komme igennem
valget uden, at flertallet af den amerikanske befolkning får
kendskab til hans kriminelle opførsel. Hans mafiososvindelforetagende – dvs. Obamas politiske maskine og dens
bagmænd i City of London, Wall Street, medierne og det
militærindustrielle kompleks – har skjult sig bag Russiagate‘skrønen’ hver gang en flig af sandheden er kommet op til
overfladen. Men denne gang er det en fuld tilståelse af de
kriminelle, med deres egne ord. Som Hunter fortalte sin
datter: “Rolig, i modsætning til fatter, vil jeg ikke
forlange, at du skal give mig halvdelen af din løn.” Denne
“løn” var selvfølgelig de millioner han modtog for hemmelige
positioner og aftaler om at købe indflydelse hos sin far,
positioner, som derefter blev beskyttet af hans far, som i
Joes berømte krav om, at anklageren, der efterforskede Hunters
‘tag selv bord’ ved Burisma blev fyret, hvis ikke Ukraine
skulle miste en milliard dollars i hjælp fra USA.
Og dog kan dette kriminelle foretagende, inklusive Obamas
håndlangere, John Brennan og James Clapper, ikke bare give op,
så de skubber nu løgnen langt ud over ethvert niveau af
troværdighed. Et brev underskrevet af dem begge – og et par
dusin andre, overvejende Obama-efterretningsoperatører – blev
frigivet i dag, hvori det hævdes, at “laptop-operationen” (som
de kalder den), baseret på deres indgående erfaring, “har alle
de
klassiske
kendetegn
for
en
russisk
misinformationsoperation”. De indrømmer, at de ikke har nogen
idé om, hvorvidt e-mails’ene er ægte eller ej, og at “vi ikke
har bevis for russisk involvering,” men – hallo – hvem har

brug for bevis? Det havde vi ikke førhen, hvor vi i fire år
holdt svindlen i gang! Når alt kommer til alt, skriver de, er
dette “i overensstemmelse med russiske målsætninger… at skabe
politisk kaos i USA og at uddybe politiske splittelser her,
men også at underminere den tidligere vicepræsident Bidens
kandidatur, og derved hjælpe præsident Trumps kandidatur”.
Men præsident Donald Trump har nu en mand i spidsen for
efterretningstjenesterne, som han kan stole på, direktør for
den Nationale Efterretningstjeneste, John Ratcliffe, der har
bekræftet, at den bærbare computer og e-mails er autentiske
(hvorefter Obama-holdet erklærede, at Ratcliffe “ikke er en
troværdig stemme”, og, hævder de, “har overtrådt adskillige
hovedregler” indenfor efterretningssamfundet – dvs. aldrig at
fortælle sandheden). Hverken Joe eller Hunter Biden har
benægtet, at den bærbare computer var Hunters, eller at
indholdet er autentisk. Den kognitivt udfordrede
præsidentkandidat, meddelte mandag morgen, hektisk for at
undgå at blive udspurgt om det, at han går i skjul i fire
dage, og ikke agter at vove sig ud af sin kælder før debatten
torsdag aften – og bliv ikke overrasket, hvis de finder en
måde at aflyse debatten.
Som reaktion på Hunter Biden-historien, samt Facebook og
Twitters paniske indsats for at censurere historien fra det
amerikanske folk, optrådte LaRouchePAC’s venner, William
Binney og Kirk Wiebe, de whistleblowers fra NSA der afslørede
den russiske løgn, om at Rusland hackede DNC, i dag i en 90minutters LaRouchePAC-pressebegivenhed og advarede om, at ”
‘We Are Now in a Civil War’ (With Regard to the Hunter Biden
Censorship)” (vi befinder os nu i en borgerkrig – i forhold
til Hunter Biden-censuren).
I mellemtiden kører Trump derudaf på alle cylindre og afholder
to stævner hver dag for titusinder af entusiastiske tilhængere
og derudover to eller flere presseinterviews. Han har krævet,
at justitsminister Barr indleder en undersøgelse af de
åbenlyse beviser for, at Joe og hans søn har ledet en

“kriminel virksomhed” i årevis – og at sandheden skal
præsenteres for det amerikanske folk inden valget.
Trump er også fuldt engageret på den ekstremt farlige
udenrigspolitiske front. Han har udsendt præsidentielle
hjælpere – ikke drengene fra Pompeos udenrigsministerium – til
Damaskus fire gange i den seneste periode på en mission, der
er hemmelig, men klart er rettet mod at nå hans ofte erklærede
intention om at få det amerikanske militær trukket ud derfra,
ligesom han også har krævet, at tropperne i Afghanistan vil
være ude inden jul.
Det blev også meddelt i dag, at Rusland og USA har nået til
enighed om at udvide den nye strategiske våbenreduktionstraktat START med endnu et år, for at give tid til at
forhandle om en ny aftale, der dækker de nye våbensystemer,
der er udviklet af russerne og er under udvikling i USA. Et
nyt atomvåbenkapløb er blevet undgået for indeværende.
Pompeo har fortsat sin psykotiske kampagne for at dæmonisere
Rusland og Kina, helt op til randen af krig, hvor vi står i
dag. Ruslands faste vicerepræsentant ved FN, Dmitry Polyanskiy
latterliggjorde Pompeos gennemskuelige stunt med at erklære,
at USA ensidigt kan tilsidesætte FN’s Sikkerhedsråd ved at
genindføre de udløbne sanktioner mod Iran. “Stop med at ydmyge
USA i denne meningsløse indsats!” skrev Polyanskiy på Twitter.
“Gør USA respekteret igen!”
I mellemtiden talte Trumps ven David Beasley, administrerende
direktør for FN’s Verdensfødevareprogram på et hastemøde i
Danmark om den igangværende hungersnød i Sahel – hungersnød
har, ifølge Beasleys rapportering, kostet 7 millioner
menneskeliv allerede i år rundt omkring i verden, og truer med
at dræbe mange gange dette antal, medmindre der foretages
øjeblikkelig handling. Præsident Trump har fokuseret sin
udenrigspolitik på udvikling – genoplivet Amerikas støtte til
atomkraft verden over, og gjort brug af ‘International
Development Finance Corporation’, som han etablerede i 2019

til at finansiere reelle udviklingsprojekter for amerikanske
virksomheder i udlandet. Forslaget fra Schiller Instituttet om
at søsætte et omfattende projekt for fødevareleverancer, der
bruger amerikanske landmænd og det amerikanske militær som
kernen i en international mobilisering for at stoppe
hungersnød og redde millioner af liv, er en idé, som Trump og
Beasley kunne iværksætte så godt som øjeblikkeligt for at
inspirere verden til at indlede det massive internationale
samarbejde, der kræves for at afslutte det nuværende kaos og
bevæge os ind i et nyt paradigme for menneskeheden.

