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PRESSEMEDDELELSE:

Det Nye Silkevejsparadigmes fjende:
Saudisk folkemord i Yemen
Det følgende er en pressemeddelelse fra EIR,
Executive Intelligence Review.
EIR, 12. september, 2017 – Nye afsløringer om
Saudi-Arabiens rolle i 11. september angrebene mod
USA udgør påbuddet: Det igangværende saudiske
folkemord mod Yemen må stoppe; de saudiskrelaterede netværk, der udfører sådanne forbrydelser
imod menneskeheden, må overvindes. At handle på
dette lægger vejen helt åben for hele verden, inklusive Mellemøsten, til at deltage i den Nye Silkevejs
– Bælte & Vej Initiativets – fremstød for udvikling,
som er den nødvendige proces for »fred gennem
udvikling«, som behøves for at gøre en ende på
evindelig krigsførelse i området.
Det, der blandt andet kræves, er skabelsen af en
kommission til undersøgelse af Saudi-Arabiens
handlinger imod Yemen. Men dette har Storbritannien blokeret, alt imens Det forenede Kongerige
(U.K.) og USA fortsætter med at levere våben til
den saudiske »koalition«, som begår det kriminelle
angreb. På den amerikanske side arbejder de selv
samme støtter bag de saudiske forbrydelser på at
bringe præsident Donald Trumps behørigt valgte
regering til fald. Disse kredse har igen forbindelse til
de britiske sponsorer af de saudiske royale, som går
tilbage til grundlæggelsen af Det saudiske Kongedømme.
Nye beviser; Bob Mueller er medskyldig
De nye afsløringer om 11. september, der blev offentliggjort aftenen før 16-årsdagen for angrebet,
vedrører specifikt beviser for direkte involvering fra
den saudiske regerings side – inklusive en »generalprøve« på et flyveforsøg i 1999, og viser et mønster
med tilsløring fra daværende FBI-direktør Robert
Muellers side. Dette er den samme Bob Mueller, der
kørte »Få ram på LaRouche-specialstyrkerne« i
1980’erne, og som nu leder efterforskningsangrebet

mod præsident Donald Trump i dag, på en fupanklage om russisk indblanding i det amerikanske valg.
Den nye, fældende dokumentation kommer i et
sagsanlæg imod Saudi-Arabien, der er blevet indgivet til New Yorks Føderale Distriktsdomstol, af en
gruppe af familier til ofre for 11. september. Disse
sagsøgere har indgivet en tillægsklage, der nævner
FBI-dokumenter, som viser, at den saudiske regering beskæftigede og finansierede to saudiske »studerende« i USA – Mohammed al-Qudhaeein og
Hamdan al-Shalawi – hvis forsøg på at få adgang til
cockpittet af en American West-flyvning fra Phoenix til Washington, D.C. i november 1999 var af en
så truende karakter, at flyet foretog en nødlanding i
Ohio.
De to blev arresteret, da flyet landede, og udspurgt af FBI, men blev løsladt. Senere »opdagede«
FBI, at de to var blevet uddannet i Afghanistan,
havde haft regelmæssig kontakt med en af de saudiske flykaprer-piloter og en senior al-Qaeda-leder fra
Saudi-Arabien, som nu er fængslet i Guantanamo;
var ansat af den saudiske regering; og var i »hyppig
kontakt« med saudiske regeringsfolk, mens de var i
USA, inklusive deltagelse i et symposium afholdt af
den saudiske ambassade med den saudiske ambassadør som formand. Den saudiske ambassade betalte
endda for parrets billetter til »generalprøven« på
flyvningen.
Der er også fornyet opmærksomhed på daværende FBI-direktør Robert Muellers forsøg på tilsløring,
som sætter ham i fokus mht. hans rolle imod Trump
i dag. På tidspunktet for den Fælles Kongresundersøgelse af 11. september, forhindrede Mueller Kongressens efterforskere i at forhøre en FBI-meddeler,
Abdussattar Shaikh, som havde huset to af de saudiske 11. september-flykaprere i San Diego før angrebet. Mueller fjernede Shaikh til et ikke afsløret sted,
så han ikke kunne forhøres, og trodsede endda en
stævning fra Kongressen for at afgive forklaring.
Senator Bob Graham, med-formand for den Fælles
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Kongresundersøgelseskommission, mener, at Mueller handlede på autoritet fra Det Hvide Hus, en indikation på Bush-familiens alliance med britisk/saudiske, geopolitiske forbrydelser.
https://harpers.org/blog/2017/09/crime-andpunishment/
Døden og ødelæggelserne i Yemen i dag finder
sted udelukkende for Saudi-Arabiens hånd. Den
seneste FN-rapport (fra 5. sept.) skønner antallet af
dræbte civile til at være mindst 5.500 i de forgangne
to et halvt år; og med endnu mange tusinde sårede.
Tilfælde af kolera har oversteget 600.000, med
mindst 2.000 dødsfald, iflg. Verdenssundhedsorganisationen. Faciliteter for rent vand og kloakering er
blevet ødelagt. Millioner af mennesker er fordrevne.
Der er mindst 19 millioner mennesker, der har behov for humanitærhjælp, og over 7 millioner mennesker har desperat behov for mad. Men saudierne
blokerer nødhjælpsleverancer. Saudierne har bombet
mange hospitaler, skoler og sociale sammenkomster.
Storbritannien og Amerika leverer våben; USA yder
genpåfyldning af brændstof og overvågning. Med
udgivelsen af detaljerne sagde selv FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra’ad Al
Hussein, den 5. sept., at yemenitterne lider under
»en helt igennem menneskeskabt katastrofe«. Han
krævede en undersøgelse af overtrædelser af internationale humanitære love.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57
458#.Wbheg8iGPcs

Redning og genopbygning
Så grusom, situationen i Yemen end er, så er den
ikke et »særtilfælde«. Den er udtryk for britisk/ amerikansk politik gennem de seneste 60 år, med evindelig krigsførelse under forskellige ’flag’; regimeskifte, R2P (Responsibility to Protect), menneskerettigheder og andre løgne. Se engang på rækken af
slagmarkens nationer: Afghanistan, Irak, Libyen,
Ukraine, Yemen. Syrien har været i stand til at stå
imod, med hjælp fra Rusland. Før dette, Vietnam;
før dette, Korea. Dette må stoppe.
Vi kan nu bryde med denne grusomme arv, og
dens gerningsmænd, hvis system er modstander af
det almene vel. Vi kan slutte os til politikken for den
Nye Silkevej, hvis evne til og hensigt om at tjene
menneskehedens fælles gode er indlysende i den
måde, hvorpå millioner af mennesker i mange nationer nu samarbejder om projekter til gensidig fordel.
I USA er der en ny, dyb bølge af medfølelse med
menneskeheden, og en vilje til udvikling, i kølvandet på ødelæggelserne i de amerikanske lande som
følge af orkanerne og jordskælvet i Mexico. Amerikanerne ser frem til de økonomiske projekter, som
må gennemføres for fremtiden, og ser tilbage på,
hvordan afgørende projekter ikke blev gennemført –
forsvar mod oversvømmelser, vandsystemer, avanceret elektricitetsinfrastruktur, rumbaserede klimaanalyser – fordi disse hævdedes at være for »dyre«, i
betragtning af USA’s forpligtelse til de forskellige
krige, fra Vietnam, til Afghanistan, til Irak og nu,
Yemen.
Ikke mere. Aldrig mere. Vi kan nu redde og genopbygge.

