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Amerikka valmistautuu Syyria-invaasioon – Obaman oikeusministeriö vaatii 

entisen presidentin George W. Bushin ja hänen virkailijoidensa vapauttamista 

sotarikossyytteistä 

Presidentti Obama siirtää Amerikkaa lähemmäksi kohti sotaa Syyriaa vastaan. Vedoten ”kapinallislähteisiin”, 

Obama saattaa olla hivuttamassa Amerikkaa kohtalonomaiseen hyökkäykseen jonka seuraukset ovat 

arvaamattomat koko maailmalle. Maa- ja merivoimat ovat siirtymässä lähemmäksi Syyriaa ja läntiset liittolaiset 

ovat kuuliaisesti toistamassa kertosäettä että Lännen sotilaallinen interventio on kriittisesti tarpeen. Syyrian 

juurtunut diktaattori Assad saattaa olla kukistumassa, täydessä sopusoinnussa ”Pentagonin Uuden Kartan 

Strategiaan”, aivan kuten Libyan diktaattori Gaddafin ja Egyptin diktaattori Mubarakin tapauksissa. Näin siis 

esittelee David Bay uusinta Cutting Edgen uutishälytyskirjettään, jossa vielä toisessa osiossa käsitellään Irakin 

sotaan liittyvää sotarikosoikeudenkäyntijuttua, jossa entisen USA:n presidentin, George W. Bushin, klaaniin 

kuuluvia henkilöitä vastaan on nostettu syyte rikollisen hyökkäyssodan aloittamisesta Irakia vastaan vuonna 2003. 

Uutishälytyskirjeen suomensi: Olli R. 
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I. Valkoisen Talon virkailijat sanoivat että Syyrian presidentti Assad oli 

mitä varmimmin käyttänyt kemiallisia aseita omaa kansaansa vastaan, 

siten tehden Lännen sotilaallisen intervention välttämättömäksi. 
 

USA:n maa- ja merivoimat siirtyivät asemiin. 
 

UUTISKATSAUS: ”Äänensävyn muutos Valkoisesta Talosta koskien Syyriaa”, The 

New York Times, 25. elokuuta 2013 

 

”WASHINGTON – Liikkuen askeleen lähemmäksi mahdollista Amerikan sotilaallista 

toimintaa Syyriassa, johtava Obaman hallinnon virkailija sanoi sunnuntaina että oli olemassa ’hyvin vähän 

epäilystä’ siitä, että presidentti Bashar al-Assadin sotavoimat olivat käyttäneet kemiallisia aseita siviilejä vastaan 

viime viikolla ja että Syyrian lupaus sallia Yhdistyneiden Kansakuntien asetarkastajien pääsy alueelle oli ’liian 

myöhäistä ollakseen uskottava’.” 

 

Ehkä tämä hallinnon virkamies ei ollut lukenut tammikuun 30. päivän 2013 artikkelia, jossa me uutisoimme että 

presidentti Obama oli näyttänyt ”vihreää valoa” Syyrian kapinallisille suorittaa kemiallisten aseiden hyökkäys josta 

voitaisiin syyttää Syyrian vakinaisen armeijan joukkoja. Muistatko? 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pentagon%27s_New_Map
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pentagon%27s_New_Map
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pentagon%27s_New_Map
http://www.cuttingedge.org/newsletters/newsalert.htm
http://www.nytimes.com/2013/08/26/world/middleeast/syria-says-un-will-get-access-to-site-of-possible-chemical-attack.html?pagewanted=all&_r=1&


UUTISKATSAUS: ”USA ’tuki suunnitelmaa käynnistää kemiallisten aseiden hyökkäys Syyriassa, syyttäen 

siitä Assadin hallitusta’: 30. tammikuuta 2013 raportti, Yahoo News, 30 January 2013 
 

”Lontoo, 30. tammikuuta (ANI): Obaman hallinto antoi vihreää signaalia kemiallisten aseiden iskusuunnitelmalle 

Syyriassa josta voitaisiin syyttää presidentti Bashar al-Assadin hallintoa ja sitä myöten, kannustaa kansainväliseen 

sotilasoperaatioon tuhotussa maassa, vuotaneet asiakirjat ovat osoittaneet.  

Uusi raportti, joka sisältää sähköpostikirjeenvaihtoa kahden johtavan virkailijan välillä Britanniassa sijaitsevan 

urakoitsijan Britam Defence’n tiloissa, osoitti että hanke oli ’Washingtonin hyväksymä’.” 

 

Tässä me olemme, seitsemän kuukautta myöhemmin, lähes päivälleen, ja Lännen tukemat, rahoittamat, ja 

varustetut Syyrian ”kapinalliset” ovat käynnistäneet kemiallisten aseiden hyökkäyksen Syyrian siviilejä vastaan 

josta ollaan syyttämässä länsimedian ja -hallitusten toimesta presidentti Assadia. Nyt, presidentti Obamalla 

retorisesti ”ei ole muuta vaihtoehtoa” kuin iskeä Syyrian vakinaisen armeijan sijaintipaikkoihin, koska hän varoitti 

Assadia tammikuun alussa että hyökkäys kemiallisilla aseilla siviilejä vastaan muodostaisi ”punaisen viivan” joka 

johtaisi Amerikan hyökkäykseen. 

 

Kuin tilauksesta, Amerikan joukot alkoivat siirtyä asemiin. Mieti näitä uutisia: 

 

USA:n merisotavoimat siirtyvät lähemmäksi Syyriaa kun vaihtoehtoja punnitaan 
 

USA valmistautuu mahdolliseen risteilyohjusiskuun Syyriaa vastaan 
 

Obama kutsuu tärkeitä puolustusvoimien avustajia varhain lauantaina keskustelemaan Syyria-

vaihtoehdoista 
 

Nyt, palatkaamme meidän esille ottamaamme uutisjuttuun. 

 

”Julkilausuma, joka julkaistiin sunnuntaiaamuna sillä edellytyksellä että virkamiestä ei nimetä, heijasti selvää 

muutosta äänensävyssä sen jälkeen kun presidentti Obama kokousti Valkoisessa Talossa lauantaina hänen 

kansallisen turvallisuustiiminsä kanssa, jonka aikana neuvonantajat keskustelivat vaihtoehdoista sotilaallista 

operaatiota varten … Sunnuntaina, Valkoinen Talo näytti ottavan jyrkemmän linjan, sivuuttaen Syyrian lupauksen 

YK:n asetarkastajien mahdollisesta pääsystä alueelle. Tuo nosti vähintäänkin mahdollisuuden että isku Syyrian 

kohteita vastaan tulisi pian, kenties käyttämällä risteilyohjuksia ammuttuna rannikon läheisyydessä olevilta 

aluksilta.” 

 

Ennen kuin YK:n kemiallisten aseiden asiantuntijat pystyisivät vierailemaan iskupaikoilla, läntiset lähteet väittivät 

että todisteet olivat jo piloilla niin että tutkimus ei voisi päätellä totuutta siitä kuka käynnisti hyökkäykset. 

 

Samalla kun Venäjä ja Kiina retorisesti tulivat puolustamaan presidentti Assadia, Assad itse jäljitteli Saddam 

Husseinin ottamaa kovaa linjaa vain tunteja ennen kuin Amerikan joukot johtivat kansainvälistä liittoutumaa läpi 

Irakin rajan. Kuuntele Assadin kommentteja. 

 

”Syyria varoitti että mikä tahansa Amerikan sotilaallinen toimi ’loisi tulipallon joka sytyttäisi Lähi-idän liekkeihin’ 

…” 

 

Israel pani välittömästi merkille Assadin kärjekkään eskalaatiouhan: 

 

”Israel terävöitti viestiään sunnuntaina, mikä viittaa siihen, että näiden aseiden käyttö alueella ei pitäisi mennä 

ilman vastausta …” 

 

Kristityt ovat varuillaan, tietäen että yksi aikakauden lopun profetioista on edelleen täyttymättä. 

 

”Ennustus Damaskosta. Katso, Damasko poistetaan kaupunkien luvusta ja luhistuu raunioiksi.” (Jesaja 17:1, 

KR 33/38) 

 

"The mournful, inspired prediction, a burden to be lifted up concerning Damascus, capital of Syria ... 

Behold, Damascus will cease to be a city and will become a heap of ruins." (Isaiah 17:1, Parallel Bible, 

KJV/Amplified Bible Commentary) 

http://in.news.yahoo.com/us-backed-plan-launch-chemical-weapon-attack-syria-045648224.html
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http://rt.com/news/us-missile-attack-syria-929/
http://www.jpost.com/Syria-Crisis/Obama-summons-top-aides-to-discuss-Syria-options-324109
http://www.jpost.com/Syria-Crisis/Obama-summons-top-aides-to-discuss-Syria-options-324109
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Israel on jo valmis kostaakseen Damaskokselle jos presidentti Assad määrää ohjushyökkäyksen Israelin 

kaupunkeja vastaan. Israelin viranomaiset ovat entuudestaan vihjanneet että he tuhoaisivat Damaskoksen 

vastauksena. Tämä profetia on yhä täyttymättä. 
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II. Obaman oikeusministeriö vaatii että entinen presidentti George W. 

Bush ja hänen johtavat hallitusvirkailijansa, ovat oikeudellisesti 

suojattuja miltä tahansa tulevilta Irakin sotaa koskevilta 

sotarikosoikeudenkäynneiltä. 
 

Muistatko että, useita vuosia ennen virkasuhteensa päättymistä, George W. Bush 

pyysi oikeudellista armahdusta kansainväliseltä rikostuomioistuimelta 

sotarikossyytteitä vastaan? 
 

UUTISKATSAUS: ”DOJ (Department of Justice) haluaa Bushin sekä johtavat 

hallituksen jäsenet vapaiksi Irakin sodan oikeudenkäynnistä”, Russia Today News, 22. elokuuta 2013 

 

”Yhdysvaltain oikeusministeriö on pyytänyt että entinen presidentti George W. Bush ja korkeimmat henkilöt hänen 

hallinnossaan saavat täyden vapautuksen menemästä oikeudenkäyntiin Irakin sodan vuoksi … Bushin lisäksi, 

nimet, jotka luetellaan paperissa joka jätettiin DOJ’lle tiistaina, ovat entinen varapresidentti Richard Cheney, 

entinen puolustusministeri Donald Rumsfeld, eläkkeelle jäänyt neljän tähden kenraali Colin Powell, entinen 

ulkoministeri Condoleezza Rice sekä entinen varapuolustusministeri ja Maailmanpankin johtaja, Paul Wolfowitz.” 

  

Mistä tämä syyte tuli? 

 

”Sundus Saleh, irakilainen kolmen lapsen yksinhuoltajaäiti josta tuli pakolainen, jätti kanteen maaliskuussa San 

Franciscon liittovaltion oikeusistuimessa, väittäen että sotaa hänen maassaan voidaan pitää ’hyökkäysrikoksena’, 

samojen oikeudellisten standardien mukaisesti joita Nürnbergin tribunaali käytti tuomitessaan 2. maailmansodan 

natsirikollisia.” 

 

Tämä oikeusjuttu ei ehkä koskaan olisi saanut vetovoimaa, ellei se olisi tehnyt niin typerien – mutta tosien – 

lausuntojen vuoksi joita Cheney, Rumsfeld ja Wolfowitz päästivät suustaan vuosia ennen kuin Bush varsinaisesti 

aloitti sodan. 

 

”Oikeuskanne, jonka Saleh jätti, sanoo että Cheney, Rumsfeld ja Wolfowitz orkestroivat Irakin sodan vuonna 1998 

osana heidän osallistumistaan ’Projektiin Uutta Amerikan Vuosisataa varten (Project for the New American 

Century)’, Washington D.C:ssä majapaikkaa pitävä, ei voittoa tavoitteleva, järjestö joka ajoi Irakin entisen 

johtajan, Saddam Husseinin, syrjäyttämistä.”  

 

Tämä ”Projekti Uutta Amerikan Vuosisataa varten” oli perustana vuoden 2003 kirjalle, ”Pentagon’s New Map”, 

josta Cutting Edge raportoi maaliskuun alussa vuonna 2003. Meidän ensimmäinen artikkelimme koskien tätä uutta 

konservatiivien/Illuminatin/republikaanien/demokraattien suunnitelmaa koko Lähi-itää varten, oli NEWS1833, 

otsikolla, ”Maailma on tulessa ”ei-integroitunessa aukossa”! 

 

Tätä esisuunnitteluargumenttia voidaan yhtälailla soveltaa Bushin Afganistanin invaasioon ja meidän nykyisiin 

sotilaallisiin interventioihin Libyassa, Egyptissä, Syyriassa, Jemenissä, Sudanissa ja jokaisessa maassa Pohjois-, 

Keski- ja Etelä-Afrikassa – The ”Non-Integrating Gap” (ei-integroitunut aukko). Kaikki nämä valtiot on 

”potkaistava käyntiin” osaksi 21. vuosisataa ja joka ainut juurtunut diktaattori täytyy poistaa. 

 

Tuo on Illuminatin suunnitelma ja sitä ollaan brutaalisti työstämässä loppuun. 

 

http://rt.com/usa/bush-amnesty-iraq-war-847/
http://rt.com/usa/bush-amnesty-iraq-war-847/
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Kun sodat ”ei-integroituneen aukon alueen” sisällä ovat johtaneet supervaltioiden #7 ja #8 Rooman Klubin 

suunnitelmasta perustamiseen, maailma on ottanut mahtavan askeleen Antikristuksen ilmestymisessä maailman 

näyttämölle. 

 

Lähettänyt Olli-R klo 22.08 0 kommenttia  
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