Grove leugens van de man die het moeras zou legen
Dinsdag, 14 januari 2020 10:52

Gebaseerd op een grove leugen is de Irak oorlog ontstaan, waar bijna 5.000 Amerikanen om
het leven zijn gekomen en ruim 650.000 Irakezen, voornamelijk burgers.
Afgelopen week waren we heel dicht bij een Amerikaanse oorlog met Iran, wederom
gebaseerd op een grove leugen.

Als je bereid bent om de wereld in een oorlog te storten met misschien wel miljoenen of
miljarden doden tot gevolg, dan ben je een misdadiger van het ergste soort.
Dat soort misdadigers hebben we eerder aan het werk gezien in de vorm van het duo George
Bush en Tony Blair,
dat
ervoor zorgde dat gebaseerd op een enorme leugen de Irak oorlog van start ging. Een oorlog
die aan minimaal honderdduizenden mensen het leven heeft gekost.
Afgelopen week waren we heel dicht bij niet alleen een herhaling van bovengenoemd
scenario, maar dat in het kwadraat. Een Amerikaanse oorlog met Iran, gebaseerd op wederom
een enorme leugen.
Trump verklaarde vrijdag dat Soleimani plannen had om aanvallen uit te voeren op vier
Amerikaanse ambassades. In een gesprek met televisiezender CBS werd de Amerikaanse
minister van Defensie Mark Esper zondag gevraagd naar een bewijs voor die plannen, waarop
Esper toegaf dat hij daarvoor geen aanwijzingen had gezien.
De man die deze leugens de wereld in stuurde, Donald Trump, heeft nu laten weten dat het
helemaal niet belangrijk is of die aanslagen wel of niet gepland waren, vanwege het
“verschrikkelijke verleden” van Soleimani.
Met andere woorden: Het maakt geen bal uit of ik heb gelogen, want die man verdiende het
om vermoord te worden. &nbsp; Het volgende is wat hij letterlijk schreef op Twitter .
The Fake News Media and their Democrat Partners are working hard to determine whether or
not the future attack by terrorist Soleimani was “imminent” or not, & was my team in agreement.
The answer to both is a strong YES., but it doesn’t really matter because of his horrible past!
Dat Donald Trump een keiharde New Yorkse gangster is die samenwerkt met de Kosher
Nostra
is geen nieuws meer.
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Misschien wel dat hij als mentor Roy Cohn heeft gehad, een sluwe Joodse advocaat die door
sommigen wordt omschreven als de personificatie van het kwaad.
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