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Monday, August 27. 2007

Allt fler och allt allvarligare varningssignaler
av Mikael Wälivaara
2007-08-27
Vi har hört det från många olika trovärdiga källor på senare tid -- USA:s ledning planerar att genomföra ett nytt 911, ett
nytt 11 septemberliknande terrorattentat.
Från Måns på investigate911.se kom en länk till 911blogger med en synnerligen allvarlig och oroväckande variant av
detta budskap. (Dokumentet finns även publicerat på rense.com.) Texten är undertecknad av flera personer jag känner
väl till och har stort förtroende för, bland andra Cindy Sheehan och Webster Tarpley. Det lyder som följer:
THE KENNEBUNKPORT WARNING
To the American people, and to peace loving individuals everywhere:
Massive evidence has come to our attention which shows that the backers, controllers, and allies of Vice President Dick
Cheney are determined to orchestrate and manufacture a new 9/11 terror incident, and/or a new Gulf of Tonkin war
provocation over the coming weeks and months. Such events would be used by the Bush administration as a pretext for
launching an aggressive war against Iran, quite possibly with nuclear weapons, and for imposing a regime of martial law
here in the United States. We call on the House of Representatives to proceed immediately to the impeachment of
Cheney, as an urgent measure for avoiding a wider and more catastrophic war. Once impeachment has begun, it will
be easier for loyal and patriotic military officers to refuse illegal orders coming from the Cheney faction. We solemnly
warn the people of the world that any terrorist attack with weapons of mass destruction taking place inside the United
States or elsewhere in the immediate future must be considered the prima facie responsibility of the Cheney faction. We
urge responsible political leaders everywhere to begin at once to inoculate the public opinion of their countries against
such a threatened false flag terror operation.
(Signed) A Group of US Opposition Political Leaders Gathered in Protest at the Bush Compound in Kennebunkport,
Maine, August 24-25, 2007
CYNTHIA MCKINNEY, FORMER US CONGRESSWOMAN, GEORGIA
CINDY SHEEHAN, CANDIDATE FOR US CONGRESS, CALIFORNIA
CRAIG HILL, CANDIDATE FOR US CONGRESS, VERMONT GREEN PARTY
BRUCE MARSHALL, CONVENOR, PHILADELPHIA PLATFORM
JAMILLA EL-SHAFEI, KENNEBUNK PEACE DEPARTMENT
WEBSTER G. TARPLEY, AUTHOR
ANN WRIGHT, COLONEL US ARMY RESERVE, FORMER US DIPLOMAT
DR. DAHLIA WASFI, WWW.LIBERATETHIS.COM
GEORGE PAZ MARTIN
JOHN KAMINSKI, LAWYER, IMPEACHMENT ACTIVISTDet talas alltså om "massive evidence", "massiva bevis" på att
en grupp närstående vicepresident Dick Cheney inom en nära framtid kommer att försöka genomföra ett nytt dåd i stil
med 11 september, vilket kommer att användas som en ursäkt för att invadera Iran och för att införa undantagstillstånd i
USA.
Kombinationen av undertecknarnas trovärdighet, siterna det publicerats på och ordvalet gör att jag inte törs avfärda
detta som bara något bussträck på nätet.
Det enda vi kan göra är att hjälpas åt att hitta stöd eller trovärdiga ifrågasättanden av uppgifterna. Jag törs i alla fall lova
att historien kommer att utvecklas på ett eller annat sätt.
av Mikael Wälivaara
2007-08-27
UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION
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TILLÄGG: Följ med på UUAA Radio, där det fortlöpande rapporteras om dynamiken. Något är på gång. "Nyligen
avgick Karl Rove, presidentens närmaste rådgivare, nu försvinner den svårt skadaliserade justitieministern Alberto
Gonzales. Och det är bara de senaste i raden av framstående avgångar i Vita Huset på senare tid."

Inlagd av Mikael Wälivaara i Terrorismen kl 17:17
Läs och kommentera på orginallänken!
Anonymt på Aug 28 2007, 08:12
I en annan men relaterad länk skriver MW bl.a. i en kommentar angående Michael Chertoff, som verkar bli den som ersätter
justitieminister Alberto Gonzales:
Vi pratar om mannen som bland annat ligger bakom och offentligt försvarat bruket av tortyr under förhör, som undandragit misstänkta
terrorister från att omfattas av Genèvekonventionen -- och som kallat densamma "quaint", "pinkant"...
Vi pratar om en person som under två kongressförhör, under ed, ljugit, obstruerat och vägrat att svara på en enda fråga av betydelse,
med hänvisining till att han inte minns -- ja, till och med inte kan påminna sig om han har kommit ihåg.
(Det bör kanske påminnas om att detta är landets högste jurist, tillsatt för att tjäna konstitutionen, inte presidenten.)
Vi talar om en liten skithög som försökte få en nyopererad och nästan medvetslös företrädare, Ashcroft, att underteckna ett
godkännande om illegala avlyssningar.
Vi talar om en chef för justitiedepartementet som inte kan tala om vem det var som gav order om att åtta -- eller nio -- federala
åklagare skulle få sparken för att de inte ville gräva fram skit om demokratiska politiker.
Vi talar om en hjärtlös individ, som undvek att vidarebefordra nådeansökningar till dåvarande Texasguverören Bush, så att denne
skulle slippa benåda någon som skulle avrättas...
Och så där kan man hålla på.
Men Michael Chertoff är ännu värre.
MW
Inlagt av Mikael Wälivaara | den 28 augusti 2007 14:09
Anonymt på Aug 28 2007, 18:51
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