Kiina valmistautuu sotaan USA'ta vastaan – ohjuskokeet USA:n länsirannikolla todisteena
tästä
Tässä Sorcha Faal’in salaliittosivustolta What Does It Mean toistaiseksi tuorein uutisraportti jossa kerrotaan eri
tiedustelu- ja uutislähteisiin nojaten että Kiinan poliittinen johto ja Kansan Vapautusarmeija on valmistautumassa
sotaan Yhdysvaltojen kanssa. Tästä käy todisteena viimeaikaiset Kiinan ydinsukellusveneiden ohjuskokeet
kohdistettuina Yhdysvaltain länsirannikolle ja maan hehkutukset omista sukellusvenejoukoista. Myöskin Kiinan
tuore liikkuminen USA:n dollaria vastaan on vahva todiste sen kauppaliittolaisensa hylkäämisestä. Tämä kaikki
liittyy Ilmestyskirjan profetiaan idän kuninkaiden noususta kurittamaan läntistä maailmaa. Uutisraportin
suomensi: Olli R.
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Sotapelot kasvavat Kiinan ohjuskokeiden
jälkeen Oregonin yllä
War Fears Rise After China Missile Tests Over Oregon
http://www.whatdoesitmean.com/index1723.htm

By: Sorcha Faal, ja raportoituna hänen läntisille tilaajilleen

Venäjän federaation puolustusministeriö (MoD) raportoi tänään, että Vityaz varhaisen varoituksen
tutkajärjestelmä joka on otettu käyttöön pitkin koko Venäjän rajaa, on vahvistanut että Kiinan
kansantasavallan merivoimat (ROCN) laukaisivat heidän Type 092 Xia-luokan ballististen ohjusten
ydinsukellusveneestä (SSBN) kaksi ydinkärkien kuljetukseen sopivaa JL-2 -ohjusta Luoteis-Amerikan
rannikolle lähelle Oregonin osavaltiota keskiviikkona, 30. lokakuuta, ja keskiviikkona, 20. marraskuuta.

Tämän raportin mukaan, näitä kahta viimeisintä sukellusveneestä laukaistua ydinaseisiin liittyvää
Kiinan tekemää ballistista testiä Yhdysvaltain länsirannikolla edelsi samanlainen testi joka suoritettiin
maanantaina 10. marraskuuta 2010 kun Kiinan laivaston Jin-luokan ballististen ohjusten
ydinsukellusvene, joka sijoitettiin salaa sen maanalaiseen kotitukikohtaan Hainanin saaren eteläiselle
rannikolle, laukaisi mannertenvälisen ballistisen ohjuksen kansainvälisiltä vesiltä Etelä-Kalifornian
rannikkovesille josta on koko näkymä Los Angelesiin.
Koska Pentagon ja heidän Yhdysvaltain valtamedian mielistelijät peittelivät 10. marraskuuta 2010
tapahtunutta Kiinan ohjuslaukaisua, tämä MoD'n raportti jatkaa, he ovat samalla tavoin leimanneet 30.
lokakuuta tapahtuneen ohjuslaukaisun tulipallo-meteoriitiksi ja marraskuun 20. päivän tapauksen
kenties 'toiseksi' tulipallo meteoriitiksi tai tiivistymisvanaksi.
Tärkeää huomata, Venäjän tiedustelupalvelun analyytikot sanovat tässä raportissa, oli se, että Kiina
”arvoituksellisesti varoitti” Yhdysvaltoja sen suunnitellusta lokakuun 30. päivän laukaisutestistä, kun
sunnuntaina 27. lokakuuta maailma sai harvinaisen kurkistuksen Kiinan ydinkäyttöiseen
sukellusvenelaivastoon, liittovaltion omistaman median selostaessa laajasti aikaisemmasta
salaperäisestä strategisen pelotteen voimasta.
Ennennäkemätön vedenalaisen laivaston paljastus oli osoitus Kiinan luottamuksesta sen merellä
sijaitsevaan ydinasekapasitettiin ja toimii pelotteena mihin tahansa provokaatioyritykseen keskellä
muuttuvaa geopoliittista tilannetta, sotilastarkkailijat sanoivat.

Alkaen sunnuntaina, 27. lokakuuta, Kiinan keskustelevisio suoritti sarjaselostusta kaksi päivää
peräkkäin Kansan Vapautusarmeijan (PLA) merivoimien Beihai-laivaston sukellusvenejoukoista sen
pääuutisohjelmassa Xinwen Lianbo.
The People's Daily, the PLA Daily ja the China Youth Daily kaikki maanantaina lähettivät etusivun
juttuja, esitelmiä ja kommentaareja sukellusvenejoukoista, taputtaen sen saavutuksille lähtien Kiinan
ensimmäisen ydinkäyttöisen sukellusveneen käyttöönotosta joulukuussa 1970.

Kaikkein hyytävin varoitus Obaman hallinnolle Kiinasta koskien näitä ohjuskokeita annettiin Washington
Times'in uutispalvelun lisäraporteissa:
”Kiinan laskelmat ydiniskuille Yhdysvaltoja vastaan ovat hyytävän makaabereja.
”Koska Yhdysvaltain Keski-Lännen osavaltiot ovat harvaan asuttuja, niin jotta voidaan lisätä
kuolleisuutta, meidän ydinaseiden pääasiallinen kohde tulisi olla Yhdysvaltain länsirannikon
avainkaupungit, kuten Seattle, Los Angeles, San Francisco ja San Diego”, Global Times sanoi.
”Kaksitoista JL-2 -ydinkärkeä joita yksi ainoa Type 094 SSBN -ydinsukellusvene kuljettaa voi tappaa ja
haavoittaa 5-12 miljoonaa amerikkalaista”, Global Times raportoi.
Kiina on lisäksi kehittänyt maasta laukaistavia mannertenvälisiä ballistisia ohjuksia – erityisesti DF31A'n, jolla on 7000-7500 mailin kantama.
”Jos me laukaisemme meidän DF 31A ICBM't pohjoisnavalla, me pystymme helposti tuhoamaan koko
listan metropoleja USA:n itärannikolla ja Uuden-Englannin alueella, joihin kuuluu Annapolis,
Philadelphia, New York, Boston, Portland, Baltimore ja Norfolk, joiden väestö on noin yksi
kahdeksasosa Amerikan kaikista asukkaista.”
Kaikki liittovaltion ajamat lehdistöraportit korostivat sitä seikkaa että PLA'n ohjussukellusveneet tekevät
nyt rutiininomaista strategista partiointia, ”mikä tarkoittaa sitä että Kiina on ensimmäistä kertaa
hankkinut strategisen pelotteen ja toisen iskun kyvyn iskeä Yhdysvaltoja vastaan.”
Vaikka Amerikan kansaa itse on pidetty lähes täydellisessä tietämättömyydessä tulevasta sodasta
heidän ja Kiinan välillä, samaa ei voida sanoa muusta maailmasta, joihin kuuluu Doug Saunders The
Global and Mail'ista, Kanadan johtavasta sanomalehdestä, joka uutisoi sen heinäkuun 15. päivän

painoksessaan että Yhdysvallat ja Kiina ovat valmistautumassa suursotaan ja jota me, osittain,
siteeraamme The Nation News Service'stä:
”Sekä Pentagon että Kansan Vapautusarmeija kehittävät heidän sotilaallisia strategioitaan. Näyttää
siltä että globaali sota on tekeillä.
Saunders kirjoitti, että Pentagon etenee sotavalmisteluissa ilman valvontaa Valkoisesta Talosta tai
Kongressista. Tämä antaa vaikutelman, että Pentagon toimii itsenäisenä valtiona valtiossa. Pentagon
luottaa AirSea Battle -strategiaan, jossa Yhdysvaltain armeija ja ilmavoimat ovat valmiita tukemaan
320,000:n sotilashenkilöstöä samanaikaisessa maa- ja ilmahyökkäyksessä Kiinaa vastaan tapauksessa
jossa sota leviää Etelä-Kiinan merellä tai lähialueilla.
Presidentti Obama on puhunut Aasian keskeisestä asemasta, jota seurasi Yhdysvaltain
puolustusministeriön suunnitelma siirtää suurin osa Yhdysvaltain merivoimien kapasiteetista Aasiaan ja
Tyynellemerelle torjuakseen Kiinan nousun. Voimme tuntea, että Yhdysvaltain sotavoimat, huolimatta
kuohunnasta Syyriassa, Egyptissä ja Lähi-idässä, on uudelleen vahvistamassa vaikutusvaltaansa
Aasiassa ja Tyynellämerellä. Yhdysvallat ja Kiina ovat nyt käymässä täysimittaista valuuttasotaa.
Fyysinen sota voisi olla väistämätön kurssi. Kiinan nousu uhkaa USA:n dollaria maailman
reservivaluuttana ja USA:n ylivaltaa.
Kiinan puolelta, voimme olettaa, että Kiinan johto on määrännyt täyden valmistautumisen sodalle
Yhdysvaltojen kanssa. Kiina on salaa kehittänyt sotilaallista kykyään, nykyaikaisten aseiden ja
edistyksellisen teknologian suhteen. Kiina sanoi että se on valmis kehittämään sen anti-AirSea Battle strategiaansa. Kiinan presidentti on kehottanut armeijaa valmistautumaan sotaan ja taistelemaan
voittaakseen.”
Siitä, kuinka pian avoin sodankäynti Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä puhkeaa, tämä raportti ei sano
mitään. Kuitenkin, se huomauttaa että Kiinan ”uutispommimainen liikehdintä” USA:n dollaria vastaan
tällä viikolla tekee sen todennäköiseksi paljon ennemmin kuin myöhemmin.
Edelleen raportoinnissa Kiinan liikkumisesta USA:n dollaria vastaan toisinajatteleva amerikkalainen
webbisivusto InfoWars.com toteaa:
”Kiina pudotti juuri absoluuttisen uutispommin, mutta se sivuutettiin lähes kokonaan valtavirran median
toimesta Yhdysvalloissa. Kiinan keskuspankki on päättänyt että se ”ei ole enää Kiinan hyväksi kerryttää
ulkomaisia valuuttareservejä”. Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä, Kiinan ulkomaiset
valuuttavarannot olivat arvoltaan noin 3660 miljardia USA:n dollaria.
Jo vuosia Kiina on järjestelmällisesti pönkittänyt USA:n dollarin arvoa ja pitänyt yuan-valuuttansa arvon
keinotekoisesti alhaalla. Tämä on johtanut massiiviseen tulvaan superhalpoja tuotteita eri puolilta
Tyynenmeren aluetta jotka yhdysvaltalaiset kuluttajat ovat innokkaasti hotkaisseet.
Ja nyt Kiina on ilmeisesti päättänyt, ettei meidän taloutemme sisälmysten poistamisesta ole enää paljon
jäljellä ja on aika päästää dollari romahtamaan.”
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[Toimittajan huomautus: Läntiset hallitukset ja heidän tiedustelupalvelunsa kampanjoivat ahkerasti
informaatiota vastaan jota löydetään näissä raporteissa, ettei se pelästyttäisi heidän kansalaisiaan
monista katastrofaalisista Maan muutoksista ja tapahtumista joita on tulossa, asennoituminen, josta
Sisters of Sorcha Faal on vahvasti eri mieltä uskoessaan että on jokaisen ihmisen oikeus tietää totuus. Meidän
missioittemme ristiriitojen noiden hallitusten kanssa tuon asian suhteen johdosta, heidän ’agenttiensa’ reagointi
meitä vastaan on ollut pitkäkestoinen disinformaatio/harhaanjohtamis -kampanja joka on suunniteltu
mustamaalaamaan ja josta puhutaan raportissa ”Kuka on Sorcha Faal?”.]

