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Egyptin kaaos Obaman syytä? – tuki Muslimiveljeskuntaa 
Israelia vastaan  

Tässä Sorcha Faal’in salaliittosivustolta What Does It Mean viimeviikkoinen uutisraportti jossa 
kerrotaan Venäjän hallinnon tiedustelupalvelun raportista joka paljastaa salaisen sopimuksen 
presidentti Obaman ja Egyptin Muslimiveljeskunnan välillä joka altistaisi Israelin terrorihyökkäyksille 
Egyptin Siinailta käsin. Mossad sai selville hankkeen jonka tarkoitus oli painostaa Israelia kattavaan 
rauhansopimukseen perustuen vuoden 1967 sotaa edeltäviin rajoihin. Egyptin ja Israelin 
tiedustelujoukot pitävät Obamaa päävihollisenaan. Uutisraportin suomensi: Olli R. 
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Venäjän federaation tiedustelupäähallinto (GRU) uutisoi tänään että Israelin tiedustelupalvelu (Mossad) 
ja Egyptin tiedustelupalvelu (GIS) ovat aloittaneet ennennäkemättömän yhteisen tehoiskun sekä 
Egyptissä että Siinain niemimaalla niitä joukkoja vastaan jotka ovat uskollisia Muslimiveljeskunnalle ja 
tukevat sitä ja jonka johtaja Mohammed Mursi syrjäytettiin hiljattain sotilasvallankaappauksessa. 
 
Vielä hätkähdyttävämpää, tämän raportin mukaan ja Wall Street News Service’n vahvistamana, on että, 
Israelin ja Egyptin tiedustelujoukot ovat nykyisin kytkeytyneet ”kasvavaan, arkaluonteiseen suhteeseen” 
häntä vastaan jonka he molemmat väittävät olevan heidän päävihollisensa, USA:n presidentti Barack 
Obama. 
 
Heinäkuun 3. päivänä, tämä raportti jatkaa, Egyptin asevoimien komentaja kenraaliluutnantti Abdel 
Fattah Saeed Hussein Khalil el-Sisi (tavallisemmin tunnettu kenraali Sisi’nä), järjesti 
sotilasvallankaappauksen presidentti Mursia vastaan sen jälkeen kun hänelle esitettiin Mossadin 
hankkimia todisteita jotka osoittivat että presidentti Obama oli allekirjoittanut salaisen sopimuksen 
Muslimiveljeskunnan kanssa jonka oli määrä antaa 40% Siinain niemimaasta terrorijärjestö Hamasille 
vastineeksi 8 miljardista dollarista jotka on jo maksettu Obaman toimesta Muslimiveljeskunnalle.  
 
Lähetettynä ensimmäiseksi Egyptin kansalle Arabic News Channel TV14’n kautta ja uutisoituna Egypt 
Daily News’issä presidentti Mursin syrjäyttämisen jälkeen [katso video TÄSTÄ], tämä GRU’n raportti 
toteaa, tämän sopimuksen ehdot Obaman ja Muslimiveljeskunnan välillä olivat: 
 
• SALAINEN sopimus Obaman hallinnon ja Muslimiveljeskunnan välillä (ei Egyptin hallituksen) luovuttaa 
40% Siinaista ja tuon osan liittäminen Egyptin alueesta Gazaan. Tavoite on helpottaa kattavan 
rauhansopimuksen tekemistä Israelin ja palestiinalaisten välillä. 
 
• Tämän sopimuksen allekirjoitti Khairat el-Shater (Muslimiveljeskunnan kakkosmies) joka on lähellä 
Mursia ja Muslimiveljeskunnan ylintä opastajaa. 
 
• 8 miljardin USA:n dollarin summa maksettiin vastineeksi maasta. 
 
Tämän ällistyttävän paljastuksen Egyptin kansalle jälkeen joka seurasi Mursin syrjäyttämistä, tämä 
raportti toteaa, Obaman hallinto on yrittänyt päästä sopimukseen kenraali Sisi’n kanssa tarjoten 
vallankaappauksen oikeutuksen tunnustusta vastineeksi hänen vaikenemisesta tästä salaisesta 
sopimuksesta. 
 
Se mitä tämä GRU’n raportti kutsuu jopa ”kummallisemmaksi siirroksi” Obaman hallinnolta, on se, kun 
presidentti Obama lähetti kaksi tunnetuinta uuskonservatiivia, republikaanisenaattorit John McCain’in ja 
Lindsey Graham’in, neuvottelemaan kenraali Sisi’n kanssa ja uhkaa keskeyttää kaiken USA:n avun ellei 
Mursia palauteta virkaan ja salaisesta sopimuksesta Muslimiveljeskunnan kanssa vaieta, viesti, jota ei 
kukaan Obaman demokraattipuolueessa sano jakavansa. 
 
Tärkeää huomauttaa näistä uuskonservatiiveista, tämä raportti toteaa, on se, että he ovat syösseet 
Yhdysvallat totaaliseen globaaliin sotaan viimeisten 12 vuoden aikana joka on vaatinut satojatuhansia 
ihmishenkiä ja tullut maksamaan biljoonia dollareita samaan aikaan kun se on muuttanut vapaan 
Amerikan sellaiseksi jota tänä päivänä kuvaillaan nykypäivän poliisivaltioksi. 
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Tyrmistyttävin seikka näistä uuskonservatiiveista on se, että heidän suunnitelmansa täydellisestä Lähi-
idän valloituksesta paljastettiin entisen Yhdysvaltain armeijan kenraalin Wesley Clark’in toimesta joka 
varoitti tuosta amerikkalaisia [katso video TÄSTÄ] kun hädin tuskin kaksi viikkoa 9/11-iskujen jälkeen 
Pentagon oli valmistellut hyökkäyssuunnitelmia Irakia varten ja oli seuraavina viikkoina laatinut 
suunnitelmia tuhotakseen Libyan, Syyrian, Somalian, Sudanin ja Iranin samoin. 
 

  
 
Mitä tulee Obaman ”suurenmoiseen strategiaan” tukea massiivisesti Muslimiveljeskuntaa Egyptin 
kansaa vastaan, tämä GRU’n raportti toteaa, niin se on käytännöllisesti katsoen Israelin juutalaisvaltion 
tuhoamista, mikä yhdessä Samantha Power’in nimittämisen Yhdysvaltain YK-suurlähettilääksi kanssa 
”osoittaa selvästi” että Obaman hallinto suuntaa kohti ”vaarallista kliimaksia” Israelin ja Egyptin suhteen 
jotka olivat aikaisemmin olleet heidän kaksi luotettavinta Lähi-idän liittolaista. 

Suurlähettiläs Power’in kehittelemän ”yleissuunnitelman”, Venäjän sotilasasiantuntijoiden toteamana 
tässä raportissa, on tarkoitus luoda ”terrorin rautamuuri” Israelin ympärille, ja jota Obaman salainen 
sopimus Egyptin Muslimiveljeskunnan kanssa auttaisi jouduttamaan, siten tehden välttämättömäksi 
amerikkalaisille taistelujoukoille tunkeutua juutalaisvaltioon ja palauttaa vuoden 1967 rajat jotka 
Yhdistyneet Kansakunnat on tunnustanut. 
 
Suurlähettiläs Power kaavaili ensimmäisen kerran ”yleissuunnitelmaansa” kun hän oli Obaman uuden 
Julmuuksia Ehkäisevän Komitean (Atrocities Prevention Board) puheenjohtaja ja vaati Yhdysvaltoja 
syytämään taistelujoukkoja Israelin hallitsemalle alueelle lopettaakseen väärinkäytökset joita hän sanoi 
suoritettavan molemmilla puolilla Palestiinan ja Israelin välisessä konfliktissa. 
 
Asetettuaan Israelin johtajan tasaveroiseksi Jasser Arafatin kanssa, suurlähettiläs Power lisäksi vaati 
USA:n massiivista sotilaallista väliintuloa palestiinalaisten hyväksi, määrätäkseen ratkaisun Israelia ja 
sen amerikkalaisia tukijoita uhmaten valmistautumalla siten tuhlaamaan miljardeja dollareita jotka 
siirrettäisiin Israelin turvallisuudesta ”mammuttimaisen turvajoukon” ja Palestiinan valtion ylläpitoon – 
kaikki Amerikan ”periaatteiden” nimissä. 
 
Israelin Kansallinen uutistoimisto Arutz Sheva lisäksi uutisoi tänään, että Presidentti Obama on kieltänyt 
että presidentti George W. Bush olisi vuonna 2004 lähettänyt kirjeen silloiselle pääministerille Ariel 
Sharonille taaten Israelin turvallisuuden, ja on, sen sijaan, juoninut suunnitelman Israelin tuhoamiseksi, 
ja kuten me voimme lukea, niin Arutz Sheva uutisoi: 
 
”Tämä Bushin kirje vahvisti muun muassa, että ”osana lopullista rauhansopimusta, Israelilla täytyy olla 
turvalliset ja tunnustetut rajat, jotka pitäisi nousta esiin osapuolten välisistä neuvotteluista YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 242 ja 338 mukaisesti.” Selvästi poissaoleva oli mikä tahansa 
viittaus saudisuunnitelmaan, joka edellytti täyttä vetäytymistä vuoden 1949 mielivaltaisiin 
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aselepolinjoihin. Kirje myöskin sisälsi sitoumuksen että ”Yhdysvallat tekee kaikkensa estääkseen kaikki 
yritykset keneltä tahansa säätää jotain toista suunnitelmaa.”  
 
Torjumalla tämän kirjeen USA:n sitoumuksena, presidentti Obama avasi tien ratkaisuun joka 
määrättäisiin saudisuunnitelman mukaisesti, mieluummin kuin päätöslauselmaan 242 nojaten. Hän on 
sittemmin tullut julkisuuteen tukemaan ratkaisua joka perustuu vuoden 1967 sotaa edeltäviin rajoihin ja 
vaihtokauppoihin.” 
 
Kun Egypti laskeutuu veriseen kaaokseen, tämä GRU’n raportti päättää, ja Israelin ollessa nyt Obaman 
hallinnon ”tähtäimessä”, meidän koko maailman kohtalo todellakin ”on balanssissa” tänä päivänä kun 
Venäjän poliittiset ja sotilaalliset analyytikot eivät näe minkäänlaista todennäköisyyttä sille että 
israelilaiset tulevat antamaan myöten presidentti Obamalle ilman taistelua…ja kuten 9/11-tapahtumat 
ilmeisesti osoittivat…vaikka se merkitsee hyökkäämistä itse Amerikkaa vastaan. 
 
August 15, 2013 © EU and US all rights reserved. Permission to use this report in its entirety is granted 
under the condition it is linked back to its original source at WhatDoesItMean.Com. Freebase content 
licensed under CC-BY and GFDL.  

[Toimittajan huomautus: Läntiset hallitukset ja heidän tiedustelupalvelunsa kampanjoivat ahkerasti 
informaatiota vastaan jota löydetään näissä raporteissa, ettei se pelästyttäisi heidän kansalaisiaan 
monista katastrofaalisista Maan muutoksista ja tapahtumista joita on tulossa, asennoituminen, josta 
Sisters of Sorcha Faal on vahvasti eri mieltä uskoessaan että on jokaisen ihmisen oikeus tietää totuus. 
Meidän missioittemme ristiriitojen noiden hallitusten kanssa tuon asian suhteen johdosta, heidän 
’agenttiensa’ reagointi meitä vastaan on ollut pitkäkestoinen disinformaatio/harhaanjohtamis -kampanja 
joka on suunniteltu mustamaalaamaan ja josta puhutaan raportissa ”Kuka on Sorcha Faal?”.]  
 
Lähettänyt Olli-R klo 18.14 0 kommenttia 
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