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Vender a guerra exige inventar inimigos, medo-mongering, substituindo notícias falsas 

para o truth-telling, manipulando a opinião pública, e consentimento da fabricação. 

Media (MSM) jogam juntas, alimentando o público com uma dieta constante de 

informação errada manuseada, suprimindo o relatório cheio e exacto - caracterizando 

o jornalismo do agente de imprensa patrocinado pelo estado em vez da coisa real, a 

maioria das pessoas não é a mais sábia. 

 

Desde a Guerra do Golfo de 1991 do GHW Bush , a América violou e destruiu o Iraque, 

a Somália, a Iugoslávia, o Afeganistão, a Líbia, a Síria e o Iêmen.  

Ele entrou em conluio com a guerra de Kiev contra Donbass, associou-se em três guerras 

israelenses em Gaza e derrubou governos no Haiti, Honduras, Paraguai, Ucrânia, Egito 

e Brasil, juntamente com outras tentativas de golpe. 

 

Obama aterrorizou sete países, desestabilizou outros. Hostil Sino / Rússia políticas de 

risco de guerra nuclear. Somente na última geração, a agressão dos EUA causou milhões 

de baixas, um caos sem fim e um terrível sofrimento humano. 

 

Trump até agora continua as políticas imprudentes de seus antecessores, escalando 

guerras em vez de acabar com eles.  

 

Sua agressão nua de 7 de abril na Síria aparece prelúdio para uma guerra maior, 

arriscando o confronto direto com a Rússia. 
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Neocons infestando o governo de Trump mentiram, alegando que Moscovo sabia sobre 

o ataque Kahn Sheikhoun CW de 4 de abril com antecedência, AP News informou, 

citando um alto funcionário US sem nome. 

 

A acusação é falsa, mas a AP relatou sem verificação de diligência, dizendo 

 

"O oficial não estava autorizado a falar publicamente sobre questões de inteligência e 

exigiu anonimato".  

 

A fonte afirmou que um drone russo sobrevoou um hospital sírio, tratando vítimas do 

ataque de CW. Horas mais tarde, 

 

"Um avião de combate russo bombardeou o hospital no que autoridades americanas 

acreditam ser uma tentativa de encobrir o uso de armas químicas". 

 

Facto: Nenhuma evidência sugere a Síria seja responsável pelo ataque de Khan 

Sheikhoun. 

Facto: Nenhuma evidência sugere que aeronaves russas ou sírias bombardearam 

qualquer hospital em qualquer momento durante mais de seis anos de conflito. 

Facto: o relatório da AP é uma notícia falsa, parte de uma campanha para construir apoio 

público para a crescente agressão dos EUA contra a Síria. 

Facto: Como presidente e comandante-em-chefe das forças armadas dos Estados 

Unidos, Trump tem total responsabilidade pelas guerras de agressão dos EUA - o mais 

alto dos altos crimes contra a paz. 

 

Em 8 de abril, o jornalista investigativo Mike Cernovich disse que o Conselheiro de 

Segurança Nacional McMaster "está manipulando os relatórios de inteligência dados" 

Trump. 

 

"Ele está a planear uma guerra terrestre maciça" na Síria, auxiliada pelo ex-diretor da 

CIA / criminoso condenado, o general David Petraeus . 
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"O plano McMaster-Petraeus apela para 150.000 tropas terrestres americanas na 

Síria. Muitos veteranos de operações especiais, incluindo o general Joseph Votel, 

levantaram sérias preocupações sobre os planos de McMaster para a Síria ". 

 

"Fontes também sugerem que McMaster está a compartilhar informações confidenciais 

com Petraeus, cuja autorização de segurança foi revogada." 

 

Outros funcionários da administração opõem-se ao plano diabólico de McMaster / 

Petraeus. Se Trump o comprar, "a América encontrar-se-á em outra" guerra regional 

maciça. 

 

Um comentário final 

 

Na segunda-feira, The Hill citou um alto funcionário da administração sem nome, 

contestando a alegação sobre suposto presciência russa do ataque de 4 de abril, dizendo: 

 

"Neste momento, não há consenso da comunidade de inteligência dos EUA de que a 

Rússia" sabia sobre o ataque CW com antecedência, acrescentando: 

 

" Ainda não temos responsabilidade positiva, mas o facto de alguém atacar o hospital 

para potencialmente esconder as evidências de um ataque químico, cerca de cinco horas 

depois, é uma questão que nos interessa muito". 

 

Nem a Rússia nem a Síria tinham nada a ver com o que provavelmente era um incidente 

orquestrado pela CIA para alistar o apoio à guerra escalada. 

 

É provável que venha com consequências potencialmente terríveis. 
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