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Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=alL-TtAbFtU&ab_channel=SkyNewsAustralia

Yli 120 eläkkeellä olevaa sotilasjohtajaa Amerikassa ovat kirjoittaneet avoimen kirjeen varoittaen, 
että he uskovat presidentti Joe Bidenin olevan kyvytön työssään puolustaessaan Amerikkaa. Epoch 
Times -lehti julkaisi kirjeen, jonka "Flag Officers 4 America"-ryhmä on tuottanut ja jonka on 
allekirjoittanut 124 entistä amiraalia ja kenraalia. Siinä, kirjeessä sanotaan, että Amerikka on 
"taistelussa eloonjäämisestä" erityisesti mitä tulee Kiinan nousuun. Ryhmä sanoo, että suurin 
Amerikan uhka on: Kiinan nousu, uudelleen liittyminen Iranin kanssa ydinaseohjelmaan, Keystonen
öljyputken rakennusprojektin katkaiseminen ja maahanmuutto.

Sotilasvaikuttajat kyseenalaistivat myös Bidenin hengellisen kapasiteetin. Ylimmän johtajan 
(Commander in Chief) hengellinen ja fyysinen tila ei voi jäädä huomaamatta. Hänen täytyy olla 
kyvykäs tekemään nopeita päätöksiä kansallisissa turvallisuuskysymyksissä liittyen henkeen ja 
elämään kaikkialla, päivin öin. 

Presidentiksi valittu Biden on tehnyt useita merkittäviä kömmähdyksiä virassaan. Kaikkein 
huolestuttavin niistä oli se, kun hän unohti oman puolustusministerin nimen, Lloyd Austin. 
(Videossa kohdassa 00:01:27)

Presidentin henkilökohtainen lääkäri julkaisi lausunnon vuonna 2019 sanoen, että presidentti on 
"terve, elinvoimainen 77-vuotias", joka kykenee hoitamaan velvollisuutensa.

Monet sotilasvaikuttajat ovat mitätöineet julkilausuman sanoen, että se on puolueellinen. "Ajattelen,
että se heikentää sotilasvoimiamme ja sen seurauksena se heikentää valtiotamme", eläkkeellä oleva 
amiraali Mike Mullen.

Eläkkeellä oleva armeijan kenraalimajuri Joe Arbuckle kertoi Politico-lehdelle, että kirjelmä pitää 
julkaista, koska Amerikka on vaaratilanteessa. 

"Eläkkeellä olevat kenraalit ja amiraalit eivät tavallisesti osallistu poliittiseen toimintaan", 
eläkkeellä oleva armeijan kenraalimajuri Joe Arbuckle. 

"Kansamme edessä oleva tilanne tänään on hirveä ja meidän täytyy kertoa se julkisesti, jotta 
olisimme uskollisia valallemme tukea ja puolustaa USA:n perustuslakia kaikkia sen vihollisia 
vastaan - kotimaisia ja ulkolaisia", eläkkeellä oleva kenraalimajuri Joe Arbuckle. 

"Silmiemme edessä on uhkakuvia, jotka ovat suurempia kuin milloinkaan aikaisemmin sitten 
valtiomme perustamisen jälkeen", eläkkeellä oleva kenraalimajuri Joe Arbuckle.
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"Lukuun ottamatta Kiinaa, monet näistä uhkista tulevat politiikan asemapaikoista ja oman 
hallituksemme toimista. On elintärkeää, että kansallisen turvallisuutemme uhkat tuodaan 
amerikkalaisen väestön tietoisuuteen ja se on julkilausuman päätarkoitus. Vaiti oleminen olisi 
velvollisuuden laiminlyönti", eläkkeellä oleva kenraalimajuri Joe Arbuckle.
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