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Během minulého týdne se v médiích objevilo několik obzvláště znepokojivých příběhů, které dokonce nebraly v úvahu
nadcházející, překvapivě ohromující souhlas Kongresu USA s grantem 39,8 miliardy dolarů Ukrajině na pokračování války za
„oslabení“ Ruska. Pro válku hlasovali i takzvaní pokrokáři v Demokratické straně. Ať se nám to líbí nebo ne, Spojené státy jsou
nyní uvězněny v zástupné válce s Ruskem a důsledky mohou být zničující, zvláště pokud Polsko, člen NATO, přímo zasáhne, jak
hrozilo, ale zdá se, že jen málokdo ve Washingtonu si uvědomuje realitu. A vážně se diví jen senátor Rand Paul, který volá po
generálním inspektorovi, aby dohlížel na toky �nancí kolik z „pomoci“ bude ukradeno prezidentu Volodymyru Zelenskému a
jeho kumpánům. Ukrajina je dlouhodobě považována za nejzkorumpovanější zemi v Evropě.

Další pobuřující příběh se týká atentátu na křesťanskou palestinskou novinářku Shireen Abu Akleh, která je shodou okolností
také americkou občankou. Zastřelil ji izraelský odstřelovač, který ji zasáhl do krku úzkou mezerou mezi přilbou a vestou. Pro
al-Džazíru informovala o násilí použitém izraelskou armádou proti protestujícím Palestincům ve městě Jenin na západním
břehu Jordánu a na její vestě bylo velkým písmem napsáno „Press“.

Izrael se zpočátku pokoušel obvinit ze své smrti palestinské „střelce“, kteří se měli nacházet v oblasti, ale tento příběh selhal,
když byl konfrontován s svědky ostatních na místě, a nakonec se připustilo, že „mohl“ izraelský voják vypálil smrtelnou
ránu. Minulý pátek, před Shireeniným pohřbem v katedrále Zvěstování Panny Marie v okupovaném východním Jeruzalémě, byli
izraelští policisté, kteří zajišťovali „bezpečnost“, viděni, jak kopali a kopali do truchlících, kteří se pokoušeli přenést rakev z
nemocnice do kostela týraní obušky. Policie také házela do davu omračující a kouřové granáty, po několika plastových lahvích
s vodou prý bylo hozeno jejich směrem. Policie také prohledala dům Abu Akleh a bude nepochybně tvrzeno, že byla
„teroristkou“, což je běžná izraelská praxe pro mnoho z těch, které zavraždí.

Kdykoli je v zahraničí za sporných okolností zabit americký občan, je úkolem místní americké ambasády požadovat vyšetření a
vysvětlení událostí. Zatímco zapálený sionistický americký velvyslanec v Jeruzalémě Thomas Nides volal po vyšetřování,
počkejme a uvidíme, co se stane v tomto případě, protože mainstreamová média se spikla, aby příběh zmizel, navzdory řadě
demokratických kongresmanů (a žádným republikánům) požadovali odpověď. Bývalý mluvčí izraelské armády Avi Benayahu již
dříve řekl: „Řekněme, že Shireen Abu Akleh byla zastřelena IDF. Za to se nemusíme omlouvat.” Izraelská vláda a soudy země
mají za sebou historii osvobozování vojáků a ozbrojených osadníků za zabíjení Palestinců a nepochybně dojde k vyšetřování
přijatelnému pro Izrael. Nedávno byl Palestinec odsouzen k devíti měsícům vězení za to, že zbil ozbrojeného osadníka, který
ohrožoval jeho rodinu, zatímco izraelští vojáci a osadníci, kteří zabili neohrožující Palestince, včetně dětí, dostali jen zřídka
nějaký trest.

A na tom, že jste americkým občanem, není žádný rozdíl. Historie nás učí, že Izrael může beztrestně zabíjet Američany,
vezmeme-li v úvahu masakr 34 amerických námořníků na palubě USS Liberty v roce 1967 a buldozerovou vraždu Rachel Corrie v
roce 2003. Turecko-americký chlapec Furkan Dogan, který byl v roce 2010 na pomocné lodi směřující do Gazy, byl také
zavražděn izraelskými vojáky, kteří nastoupili na loď, přičemž zabili osm dalších. Za žádnou z těchto úmrtí nebyl potrestán ani
jeden Izraelec.

To musí skončit, ale problém je ve Washingtonu, ne v Jeruzalémě. Izrael zabíjí a zabíjí s vědomím, že díky americké podpoře v
tomto procesu se mu to může vymstít. Je ostudné, že řada amerických velvyslanců v Izraeli byla jen o málo víc než jen
ospravedlňování židovského státu. A předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová řekla: „Řekla jsem lidem, že když
se mě zeptají, jestli se Kapitol hroutí, jediná věc, která zůstane, je náš závazek pomoci… a to ani nejmenuji.“ Pomoc… naší
spolupráci s Izraelem. To je zásadní pro to, kým jsme.“ Mezitím se prezident Joe Biden označil za „sionistu“, zatímco vůdce
senátní většiny Chuck Schumer popisuje se v hebrejštině jako „shomer yisroel“ nebo obránce Izraele v Senátu. A syn předsedy
sněmovního výboru pro zpravodajství Adam Schiff nosí tričko Mossadu. A co pravidelné masové „pouti“ do Izraele skupinami
kongresmanů během přestávek, cvičení k získání souhlasu toho, kdo v této darebácké zemi vydávající se za „demokracii“
zastřelí?

Jakkoli by si člověk přál, aby byli všichni zrádci v Kongresu a Bílém domě, kteří dají Izraeli volný průchod za jeho zrůdné
chování, pohnáni k odpovědnosti, takový výsledek je nepředstavitelný, protože dost z nich bylo koupeno nebo zastrašeno
natolik, že mlčeli. nebo zpívat jako sbor v řecké tragédii, že „Izrael má právo se bránit“. A pak jsou zde mainstreamová média
ovládaná Židy: Zpráva The NY Times o této poslední vraždě měla titulek, který říkal, že Shireen Abu Akleh nějak „zemřela“, ne že
ji zavraždili Izraelci, kteří věřili, že američtí daňoví poplatníci dávají každý den 10 milionů dolarů. ! To je ostudné a nechutné!

Související příběh také zahrnuje Izrael a Spojené státy. David Brog kandiduje do Kongresu v Nevadě. Brog je bývalý výkonný
ředitel texaské organizace Christians United For Israel pastora Johna Hageeho, ačkoli je Žid. Udělal z Izraele ohnisko své
kampaně, protože tvrdí, že „přináší celoživotní oddanost a rozsáhlé znalosti k prosazování proizraelských věcí“.

“Nechci být jen přítelem Izraele.” Chci být vůdcem Izraele a zastáncem Izraele… Musíme velmi rychle oslovit a rozšířit naši
koalici tak, aby zahrnovala všechny lidi dobré vůle, kteří milují Izrael a nenávidí antisemitismus.“

Není divu, že Brog, který nepochází z Nevady, získal výrazně více peněz než ostatní kandidáti republikánské strany kandidující na
úřad a také získal podporu bývalých představitelů židovské Trumpovy administrativy, včetně Davida Friedmana, bývalého
velvyslance USA v Izraeli, a Elan Carr, zvláštní vyslanec pro sledování a boj proti antisemitismu. Friedman a Carr před dvěma
týdny společně pořádali virtuální sbírku pro Brog.

Brog je bleskem v hlavě a jeho trikem je neustále zmiňovat Izrael, aby sbíral šekely jako Miriam Adelsonová, narozená v Izraeli,
která zdědila majetek v kasinu svého manžela a žije v Las Vegas. Je znepokojivé vidět politika, který se uchází o národní úřad
ve Spojených státech, aby prosazoval zájmy cizí země, ale Brog to otevřeně dělá. Lze jen doufat, že mnoho voličů z Nevady to
cítí stejně, ale Brog má dost peněz a proizraelská média ho podporují. V každém případě musím Brogovi popřát „malocchio“
neboli zlé oko a doufám, že svou kandidaturu prohraje, a to o hodně.

Dalším příběhem, který se objevuje, je vydání nejnovější výmluvné knihy člověka, který přežil administrativu Donalda
Trumpa. Bývalý ministr obrany Mark Esper, kterého Trump po volbách v roce 2020 odvolal, podrobně popsal řadu
katastrofálních prezidentských návrhů na národní bezpečnost a obranu, včetně použití raket odpalovaných z USA k potlačení
mexických drogových kartelů. Pokud Esper nelže, Trump také přišel s nápadem využít vojáky ke střelbě do demonstrantů ve
Washingtonu po smrti George Floyda v Minneapolis v květnu 2020. Jiní bývalí vysocí Trumpovi úředníci také tvrdili, že Trump se
často ptal, zda Čína vyvinula přísně tajné hurikánové dělo, které by mohly rozpoutat bouře na Spojené státy. A John Bolton ve
své knize tvrdí, že se Trump ptal, zda Finsko patří Rusku.

Nejzajímavějším odhalením od Espera je však podle mého názoru příběh, který se rovněž odehrává na Blízkém východě a který
souvisí s atentátem na íránského generála Qassema Soleimaniho v lednu 2020, což ilustruje mnohé z toho, co se děje s
národním bezpečnostním státem. které se Spojené státy vyvinuly, není pravda. Podle Espera Trump poté, co byl atentát
kritizován, lhal s tím, že Soleimani aktivně připravoval útoky na čtyři americká velvyslanectví na Blízkém východě. Esper
potvrzuje, že neexistovala žádná inteligence na podporu tohoto tvrzení, ale je zajímavé, že jde o krok dále a objasňuje, že
neexistovala žádná konkrétní inteligence, která by naznačovala, že že takový útok byl bezprostřední nebo dokonce
plánovaný. Existovaly pouze obecné regionální bezpečnostní hrozby, na které řada ambasád po celém světě reaguje a připravuje
se proti nim bránit.

Irácká vláda tvrdila, že Soleimani, který je považován za druhého nejmocnějšího íránského úředníka po ajatolláhovi, byl v
Bagdádu, aby diskutoval o mírových dohodách, a že americké velvyslanectví bylo informováno o jeho plánované cestě a nic
nenamítalo. Místo toho USA využily příležitosti a vypustily ozbrojený bezpilotní letoun, aby zabil jeho a devět iráckých
milicionářů, kteří ho doprovázeli z letiště. Jinými slovy, neexistovala žádná bezprostřední hrozba, dokonce ani věrohodná
hrozba, a USA stále zabily vysokého íránského vládního úředníka. To je jednoznačně válečný zločin. Ponese za to někdo
odpovědnost? Samozřejmě že ne!

Ale nakonec je tu také dobrá zpráva. Tiskovou tajemnicí Bílého domu, která nahradila Jen Psaki, je Karine Jean-Pierre. Je to
žena, černoška a lesba, takže požadavky Demokratické strany na takovou pozici jednoznačně splňuje, ale chybí jí obligátní
odkaz na Izrael. Ukázalo se, že kdysi kritizovala americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti (AIPAC) a dokonce vyzvala k
jeho bojkotu. Už na ni útočí obvyklé skupiny a jednotlivci, uvidíme, jak dlouho vydrží!

Philip Giraldi: Je bývalým specialistou CIA na boj proti terorismu a důstojníkem Agentury obranného zpravodajství, nyní
především publicistou a televizním komentátorem. Vede také Radu pro národní zájmy, organizaci, která obhajuje
konzervativnější politiku na Blízkém východě.

ZDROJ: AMERICA THE FECKLESS. JAK NÍZKO MŮŽEME JÍT? FILIP GIRALDI
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