Etienne van Rattingen

Trump trekt het grootste gedeelte
van zijn troepenmacht overzee
terug naar hun thuisbases in de VS
Alle Amerikaanse vliegdekschepen zijn teruggeroepen uit de internationale wateren. Men moet
weten dat dit een zeer grote troepenbeweging is, want als je overeen vliegdekschip spreekt, horen
daar vanzelf 2 fregatten bij, een slagkruiser, destroyer squadrons en 65 tot 70 gevechtsvliegtuigen.
Totaal spreken we snel over 8.000 tot 10.000 man personeel per ‘vliegdekschip’. En zo zijn er nu 11
onderweg naar huis.
Toen Erdogan weer zo nodig zijn bek moest opentrekken tegen de Amerikanen, die hij haat na de
mislukte CIA coup in zijn land, vroeg Trump maar één ding. “Kun je ISIS alleen aan in het grensgebied?” Het antwoord was positief en Trump trok al zijn grondtroepen met het volledige
wapenarsenaal terug uit de grensstreek Turkije – Syrië.
Al deze maatregelen zijn noodzakelijk omdat vele Amerikaanse bevelhebbers het lak hebben aan
Trump die nu op zijn strepen staat en de ganse Amerikaanse krijgsmacht in de top dooreen aan het
schudden is. Zo weigerde generaal Votel op bevel van Trump zes maanden geleden al Syrië te verlaten. Dus, eigenlijk weigerde hij een bevel van zijn DIRECTE BAAS! Hij zetten de president te kakken en Trump nam dat niet!
Votel is een holmaatje van een andere DEEP STATE commandant, generaal Stanley McChrystal.
De laatste was voorheen de commandant van de NAVO troepen in Afghanistan. Deze GROTE LUL
vertelde Mike Pompeo dat hij niet wist wat hij eigenlijk deed in Afghanistan! Na deze uitspraak kon
hij gevoeglijk het veld ruimen en vroeg Trump Marine generaal Francis Baudette om het bevel van
de NAVO in Afghanistan over te nemen. U beseft dat Trump heel wat rancune heeft gekweekt in de
hoogste militaire rangen door deze salonofficieren te dumpen bij het groot vuil! Generaal Baudette
ontdekte dat de Amerikaanse Special Forces, voorheen onder het bevel van McChrystal, geen beetje
respect of discipline meer aan de dag legden. Het waren gewoon ordinaire moordenaars en
verkrachters geworden. Deze troepenmacht van 7.000 man werd per direct naar hun thuisbasis gestuurd. Daarna is er niets meer over hen gehoord.
De troepen van de Special Forces, voorheen in Europa gelegerd zijn nu verwikkeld in oefeningen
in Florida waar ze zich bekwamen in het vervoeren en beschermen van hooggeplaatste gevangenen.

Het Rothschild / Rockefeller era komt aan haar eind. De wereld zal er serieus
op vooruitgaan als deze ELITE MAFFIA bende achter de tralies zit!
Elke waarheid is ABSOLUUT politiek INCORRECT

