Joe Biden, een socialistische
misdadiger ?

Tja we schreven het al in juli 2014 ” Dat de socialistische
vicepresident Joe Biden er als de kippen bij was om te zeggen
dat het toestel van Malaysia Airlines neergeschoten is, zet
aan tot nadenken. ‘Dit was geen ongeluk, het toestel is
neergehaald.’ verklaarde de voormalige dikke nek en vakbondsdélegé. Hoe kan Biden dit nù al weten? De vraag stellen is ze
beantwoorden. Obama wil oorlog want anders krijgt zijn partij
bij de nakende presidentsverkiezingen een afstraffing die ze
misschien wel nooit te boven zal komen. “

Geen wonder dat op de VRT en Canvas nu zwaar gesuggereerd
wordt dat Donald Trump aan iets schuldig zou zijn. Namelijk
dat hij belangstelling heeft in het misdadig gedrag van de
socialistische vice-president onder de moslim-president Obama!
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je het niet bedenken. Joe Biden hield zijn eigen
hand boven het hoofd als die van alles en nog wat
in Oekraïne om zichzelf te verrijken en kijk nu
zou een afzettingsprocedure riskeren!

De logica schrijft voor dat 1° de VRT en canvas liegen en
bedriegen en 2° Trump overschot van gelijk heeft om het
ronduit misdadig gedrag van de Obama-regeringen tot in de
puntjes onder de loep te laten nemen.

Dit theater bewijst alleen dat de “democrats” in paniek en
einde raad zijn. Een verdenking van misdaden ombuigen tot
impeachment van een zittende president die de steun heeft
de absolute meerderheid van zijn landgenoten is
wanhoopsdaad.
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De VRT en canvas bevinden zich zoals steeds aan de kant van de
leugen en aan de verkeerde kant van de geschiedenis. De
‘democrats zijn na Kennedy ‘in regel’ misdadigers. Carter …
Clinton… Obama ….! We laten de ‘Bushes’ ook even buiten
beschouwing. Tot slot van rekening ageerden zij alleen uit
winstbejag en niet vanwege hun misdadige loopbaan.

