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Det ändlösa kriget 

mot terrorn 
Pia Hellertz – fil.dr. 

(oktober 2018) 

 

Varför krigar USA mot flera länder i Mellanöstern? Är det sant att det handlar 

om krig mot terroristerna? Eller kan det finnas en annan agenda? 

9/11 

Den 11 september 2001 attackerades Twin Towers i New York av flygplan som 

påstods ha kapats av muslimska terrorister som hade gått flygutbildning i USA, 

med varierande men inte särskilt framgångsrika resultat. Omkring 3,000 

personer dödades i katastrofen. Dessutom påstods att ett flygplan hade attackerat 

Pentagon, där USA:s försvarsdepartement har sitt säte. Detta har ifrågasatts av 

flera källor, eftersom hålet i Pentagon knappats kan ha gjorts av ett flygplan. 

Vidstående och liknande bilder vill visa att ett flygplan omöjligt kan ha kört in i 

Pentagon. Hålet är för litet. Man har inte heller hittat några rester efter vare sig 

flygplan eller lik. Vittnen tyckte att det snarare såg ut som en torped som rusat in 

i byggnaden  

                   
 

  Resterna efter Twin Towers samlades snabbt ihop och skeppades över till 

Kina, något som kritikerna har reagerat mycket starkt på och menar att det är ett 

indicium för att man ville förstöra bevis som skulle kunnat ha visat att den 
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officiella berättelsen var falsk. Dessutom tog det ett år innan president Bush tog 

initiativ till en undersökningskommission. 

  WT7 föll ihop senare på dagen utan att något flygplan attackerat 

byggnaden. Detta är något som de flesta amerikaner inte känner till. Den 

officiella berättelsen är att brinnande material föll ner på huset. David Ray 

Griffin analyserade detta särskilt i sin bok ”WTC 7 och dess mystiska kollaps - 

Varför den officiella rapporten om 11 september är ovetenskaplig och osann” 

(2010).1 

                    
 

  Attacken mot World Trade Center blev startpunkten för kriget mot terrorn, 

kriget utan slut, ”the open-ended war”. Sen dess har USA bedrivit krig mot ett 

antal nationer av olika anledningar med den officiella förklaringen att det är krig 

mot terrorn. Istället för att genomföra en djupgående utredning av katastrofen 

meddelade president Bush nio dagar efter attacken att den genomfördes av  

terrorister som leddes av Usama Bin Laden och att konsekvensen skulle bli krig 

mot terrorismen (s.32). ”Antingen är ni med oss eller så är ni med 

terroristerna”, sa president Bush i ett tal och tydliggjorde därmed för världen 

hur man borde ställa sig.2 

  Eftersom den amerikanska – och även världens befolkning chockerades av 

det fruktansvärda som hände, så godkände man krigen och ”insåg” att de var 

nödvändiga för USA.s säkerhet. Redan en vecka efter attacken antog kongressen 

en lag, Authorization for use of Military Force, AUMF, d.v.s. kongressen gav 

tillstånd till att använda alla nödvändiga och lämpliga metoder och vapen för 

krigen. 

                                         
1 Griffin, David Ray (2010) ”WTC 7 och dess mystiska kollaps - Varför den officiella 

rapporten om 11 september är ovetenskaplig och osann” – se min artikel på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/WTC%207%20och%20dess%20mystiska%20kollaps%20(2).pdf  
2 Bush: 'You Are Either With Us, Or With the Terrorists' - 2001-09-21, Voice of America. 

http://www.piahellertz.com/WTC%207%20och%20dess%20mystiska%20kollaps%20(2).pdf
http://www.voanews.com/content/a-13-a-2001-09-21-14-bush-66411197/549664.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_of_America
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The War on Terror 
Den sanningssökande och grävande journalisten och författaren Christopher 

Bollyn har forskat mycket omkring attacken som kommit att bara kallas 9/11.3 

Christopher Bollyn var enligt den judiske författaren Ron Unz en av de första 

författarna att utforska de möjliga israeliska länkarna till attackerna,4 och 

uppgifterna i Bollyns många tidningsartiklar citeras ofta av andra forskare. År 

2012 publicerade Bollyn sitt samlade material i en bok med titeln ”Solving 

9/11”, vilket gjorde hans information om den israeliska Mossads möjliga roll i 

attacken tillgänglig för en mycket bredare publik, dessutom med en version som 

blev tillgänglig på Internet.  

 

 
 

  Han är nu en av världens främsta experter på 9/11 och har därför blivit 

utsatt och hotad på grund av sin forskning och har tvingats fly utomlands från 

sitt hem i Chicago, USA.5   

 Boken ”The War on Terror - The Plot to Rule the Middle East” (2017) är 

en mycket intressant och lättläst och ändå en faktaspäckad liten bok om 9/11 

som väcker många tankar och öppnar perspektiv. Bollyn skriver inledningsvis 

att ”om vi vill återupprätta fred och välstånd för oss och vår nation, så måste vi 

(’we the people’) starta med att öka medvetenheten om bedrägerierna omkring 

oss” (s. ix). Jag kan inte annat än hålla med och den medvetenhetsprocessen kan 

vara ganska smärtsam för alla som naivt tror på regeringars och massmedias 

välvilja och sanningsförmedling.  

  Bollyn tar i med brösttonerna när han säger: ”Kriget mot terrorn är 

                                         
3 Christopher Bollyns innehållsrika hemsida - http://www.bollyn.com/about-christopher-

bollyn/. Se också The TruthSeeker - http://www.thetruthseeker.co.uk/?author=106 . 
4 Unz, Ron (2018) The Case That 9/11 Was an Israeli Attack on the US Is 'Overwhelmingly 

Strong' – 3 oktober - https://russia-insider.com/en/case-911-was-israeli-attack-us-

overwhelmingly-strong-

ronunz/ri24931?ct=t(Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014)&mc_cid=f7276ca2b9&m

c_eid=d90d49b981 
5 Något han berättar lite om på http://www.bollyn.com/the-bollyn-trial-2/  

http://www.bollyn.com/about-christopher-bollyn/
http://www.bollyn.com/about-christopher-bollyn/
http://www.thetruthseeker.co.uk/?author=106
https://russia-insider.com/en/case-911-was-israeli-attack-us-overwhelmingly-strong-ronunz/ri24931?ct=t(Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014)&mc_cid=f7276ca2b9&mc_eid=d90d49b981
https://russia-insider.com/en/case-911-was-israeli-attack-us-overwhelmingly-strong-ronunz/ri24931?ct=t(Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014)&mc_cid=f7276ca2b9&mc_eid=d90d49b981
https://russia-insider.com/en/case-911-was-israeli-attack-us-overwhelmingly-strong-ronunz/ri24931?ct=t(Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014)&mc_cid=f7276ca2b9&mc_eid=d90d49b981
https://russia-insider.com/en/case-911-was-israeli-attack-us-overwhelmingly-strong-ronunz/ri24931?ct=t(Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014)&mc_cid=f7276ca2b9&mc_eid=d90d49b981
http://www.bollyn.com/the-bollyn-trial-2/
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designat för att råna och plundra den amerikanska republiken” (s.51) och han 

skriver också att ”kriget mot terrorn är en israelisk propaganda vars syfte är att 

lura och vilseleda väst till att attackera och förstöra Israels fiender vilket 

gynnar den israeliska staten” (s.75). 

  Boken består av en samling artiklar som Bollyn skrivit i olika 

sammanhang, vilket innebär en del upprepningar, men det stör inte eftersom 

vissa fakta behöver återkomma för att man till fullo ska förstå vansinnet bakom 

det som skett och fortfarande sker. Alla uppgifter i artikeln är hämtade från 

Bollys bok ”The War on Terror” om inte annan källa anges. 

 

Krigen mot terrorn 

Det första kriget startade i Afghanistan redan i oktober 2001. Sen dess har 

Pakistan, Irak, Somalia, Jemen, Libyen och Syrien attackerats, ett krig som 

fortfarande pågår. Fienden kallas Islamiska staten som fått många namn, IS, 

ISIL, ISIS och Daesh. Krigen har genomförts trots att det enligt Christopher 

Bollyn inte presenterats några som helst bevis för att något av länderna var 

inblandade i 9/11. Enligt den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu 

attackerar ”islamistiska terrorister” Israel eftersom Israel är ett västland med 

västerländska värderingar. Man behövde skapa en fiende, menar Christopher 

Bollyn. 

  ”Om det inte funnits något amerikanskt fängelse i Irak hade det inte funnits 

något IS (Islamiska staten, ISIS, Daesh) nu. Bucca var en fabrik. Den skapade 

oss alla. Den skapade vår ideologi.” 6 Det berättar Abu Ahmed, en senior 

tjänsteman inom ISIS i artikeln ”Isis: The Inside Story” i Guardian år 2014.7 

                                         
6 Camp Bucca i Irak var den amerikanska militärens största fångläger och hyste som mest 

mellan 14,000 och 22,000 fångar i lägret beroende på olika uppgifter. Många hölls fängslade i 

månader utan formella anklagelser eller tillgång till advokater. Flera fångar hölls inlåsta i 

stålcontainrar. - https://www.svt.se/nyheter/utrikes/amerikanskt-fangelse-i-irak-stangdes  
7 Chulov, Martin (2014) ”Isis: The Inside sTory”, Guardian - 11 december - 

https://www.theguardian.com/world/2014/dec/11/-sp-isis-the-inside-story#img-1  

Se också McCoy, Terrence (2014) Camp Bucca: The US Prison that became birthplace för 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/amerikanskt-fangelse-i-irak-stangdes
https://www.theguardian.com/world/2014/dec/11/-sp-isis-the-inside-story#img-1
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  Christopher Bollyn berättar om general Wesley Clark som i ett tal år 2007 

berättade att han i november 2001 fått veta av en insider på Försvarsdeparte-

mentet att planen var att USA skulle ”’take out’ sju länder på fem år, med start i 

Irak, och sen Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och avsluta med Iran.” 

(s. 14, 48). Clarks föreläsning finns på Youtube.8 

  Christopher Bollyn berättar att de första tecknen på den förändring som 

Amerika började genomgå efter 9/11 var massdeportationer, invasioner i 

främmande länder, legalisering av tortyr och internering utan tidsbegränsning. 

Vissa förändringar blev man medveten om först senare, exempelvis den 

utbredda övervakningen, den extrema kontrollen på flygplatser, den successiva 

militariseringen av polisen och mycket mer.  

  Författaren berättar också om de enorma kostnader som krigen inneburit 

för amerikanska skattebetalare. Mer än 4 trillioner dollar enligt en beräkning. 

Vad blir det i svenska pengar? En triljon är en etta följd av 18 nollor - 

1 000 000 000 000 000 000. En dollar idag är ungefär 9 kronor. Det innebär 

således 4 x 9 svenska kronor, d.v.s. 36 kronor med 18 nollor efter. 36 trillioner 

svenska kronor. Svenska BNP uppgick till 4,580 miljarder kronor år 2017. En 

miljard har 9 nollor. Det är helt ofattbara siffror som används för att mörda 

människor och förstöra deras land. Bollyn går i flera kapitel in på de konkreta 

siffrorna som krigen kostat de amerikanska skattebetalarna. Det är en ohygglig 

tragedi när vi samtidigt läser om den enorma fattigdomen i USA. Så när Bollyn 

skriver att krigen plundrar det amerikanska folket, så bevisar han det med fakta i 

hårda siffror. Bollyn konstaterar också att det inte är ett krig som utkämpas för 

USA:s intressen utan det är en zionistisk, israelisk agenda. Det finns inget som 

helst amerikanskt intresse i krigen, menar han. 

  Och Christopher Bollyn konstaterar aningen sarkastiskt att ”trots alla dessa 

insatser och alla de pengar som spenderats så verkar hotet från den globala 

terrorismen bara öka i styrka för varje dag…” (s.66). 

  Här nämner han den svenska utrikesministern Margot Wallström som i 

svensk TV år 2015 menade att våldet mellan Israel och Palestina beror på att 

palestinierna nu inte ser någon framtid för sig. De måste antingen finna sig i och 

acceptera den desperata situationen eller slå tillbaka. Desperationen blir tydlig 

om man granskar dessa kartor från 1946 till nutid. 

 

                                         
ISIS - https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/camp-bucca-the-us-prison-that-

became-the-birthplace-of-isis-9838905.html  
8 Plans for Middle East - U.S. Army Gen. Wesley Clark - Publicerades den 9 nov. 2013 - 

https://www.youtube.com/watch?v=rz5fZziMWEE  
 

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/camp-bucca-the-us-prison-that-became-the-birthplace-of-isis-9838905.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/camp-bucca-the-us-prison-that-became-the-birthplace-of-isis-9838905.html
https://www.youtube.com/watch?v=rz5fZziMWEE


6 

 

 
 

Massmedias roll 
Mycket snabbt konstaterades också att ”mainstream media”, MSM, förmedlade 

den officiella berättelsen om islamistiska terrorister och gav därmed sitt stöd för 

krigen mot terrorn. MSM tar inte upp den kritik som finns mot den officiella 

berättelsen, den som tusentals ”truth seekers”, sanningssökare och vittnen 

förmedlar. MSM berättade exempelvis inte om att ögonvittnen hörde 

explosioner i World Trade Center, explosioner som inte kan ha hängt ihop med 

flygplanens attacker. Däremot berättade media en gång om israeliska unga män 

som verkade ha varit involverade i terroroperationen – en gång och aldrig mer. 

 

Tekniska detaljer 

Den officiella berättelsen handlar om att flygbränslet smälte järnbalkarna och att 

tornen därför rasade på det sätt de gjorde. Christopher Bollyn har satt sig in i de 

fakta som experter förmedlat. De menar att den officiella historien är absolut 

ohållbar enligt fysikens lagar. Jag ska inte försöka återge denna del eftersom jag 

dels inte är fysiker och dels är de engelska begreppen lite svåra att förstå för mig 

som ”lekkvinna”. Jag hänvisar till Christopher Bollyns böcker och andra källor 

exempelvis Eric Laurents bok ”Gåtorna kring den 11 september”9, Andreas 

                                         
9 Laruent, Eric (2005) Gåtorna kring den 11 september – Min artikel om boken finns på min 

Boksida - http://www.piahellertz.com/Gatorna_kring_den_11_september.pdf  

http://www.piahellertz.com/Gatorna_kring_den_11_september.pdf
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von Bülows ”CIA och 11 september” (2003)10 med flera. Alhambra förlag har 

gjort en jätteinsats med att översätta flera böcker om 9/11 till svenska.11 

Obama Bin Laden och IS 

Mycket snabbt efter katastrofen kunde FBI publicera namn och bild på 

”terroristerna” och nämna den huvudansvarige, Usama Bin Laden. Andreas 

von Bülow berättar i sin bok ”CIA och 11 september” att trots att allting annat 

var pulvriserat till oigenkännlighet så hittades Muhammed Attas lätt brända 

pass nåt kvarter bort från tvillingtornen. Dessutom hittade man Attas bagage 

som var fullt med dokument m.m. som ”bevisade” att han ledde det hela och 

vilka planer som gällde. I bagaget låg också hans testamente där han med många 

detaljer angav hur han ville bli begravd. Von Bülow undrar över varför en 

självmördare inte deponerat ”sitt fem år tidigare skrivna testamente på säker 

plats i Hamburg eller Kairo utan tänkt ta det med i sitt bagage på ett flygplan 

som han några timmar senare tänker köra in i en skyskrapa i New York…” (von 

Bülow, s.96). Bagaget hittades “kvarglömt” på flygplatsen. 

            

 

 

   Efter att ha tagit del av Bollyns bok och Yinon-planen (se nedan) så förstår 

läsaren att 9/11 bara var den tändande gnistan för att få genomföra den 

långsiktiga planen för Mellanöstern, en s.k. False flag.12  

                                         
10 Von Bülow, Andreas (2003) CIA och 11 september – Min artikel om boken finns på min 

Boksida - http://www.piahellertz.com/CIA_och_11_september.pdf. 
11 Alhambra förlags hemsida - http://www.alhambra.se/  
12 Se min artikel om False Flags i DSM nr 3/2018.  

http://www.piahellertz.com/CIA_och_11_september.pdf
http://www.alhambra.se/
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David Ray Griffin har i boken ”Usama Bin Ladin – Död eller levande?” 

(2009) analyserat uppgifterna omkring Bin Ladin och dragit mycket intressanta 

slutsatser omkring hans död. De stämmer inte heller med de officiella 

berättelserna.13 Enligt Griffin och andra källor han refererar till är det sista 

absolut säkra beviset för att Bin Ladin levde från december 2001. Den 26 

december 2001 publicerade en egyptisk tidning uppgiften att bin Ladin 

begravdes ”för tio dagar sedan”. Dödsorsaken ska ha varit njursvikt. Bin Ladin 

behandlades för sina njurproblem på urologiavdelningen på ett amerikanskt 

sjukhus i Dubai i juli 2001. Han ska där ha beställt en mobil dialysmaskin till 

Afghanistan, enligt Griffin. Bilder och videor på honom avslöjade hans alltmer 

försämrade tillstånd. En källa hade då varit med på begravningen ”och sett hans 

ansikte”. Eftersom den muslimska traditionen är att begrava mycket snart efter 

ett dödsfall drar Griffin slutsatsen att bin Ladin sannolikt dog den 13 eller 14 

december 2001.  

  Den officiella berättelsen är att CIA hittade Bin Ladin i Pakistan den 2 maj 

2011, d.v.s. 10 år senare. Kent Werne skriver i sin bok ”Allt är en konspiration 

– En resa genom underlandet” (2018) att ”Barack Obama skicka 23 Navy 

SEAL-soldater i två Black Hawk-helikoptrar…. Klockan ett på natten sprängde 

de sig in genom byggnadens portar… På tredje våningen kikade en gestalt med 

karaktäristiskt skägg ut genom en sovrumsdörr. Soldaterna sköt för att döda.” 

Och fler detaljer. ”Kroppen stuvades ner i en liksäck, lastades i en av 

helikoptrarna och dumpades senare i havet efter att ha fotograferats och 

identifierats i Afghanistan” (Werne, s. 244). Usama Bin Ladin har således två 

dödsdatum, år 2001 och år 2011. Vilken berättelse är mest sannolikt? 

 

                                         
13  Griffin, David Ray (2009) Usama Bin Ladin - Död eller levande? – Se min artikel på min 

Boksida - http://www.piahellertz.com/Usama_Bin_Ladin-Dod_eller_levande.pdf.  

http://www.piahellertz.com/Usama_Bin_Ladin-Dod_eller_levande.pdf
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President Trump 

Christopher Bollyn berättar att han fortfarande är hoppfull när det gäller Trumps 

vilja att inte fortsätta driva föregående presidenters destruktiva linje när det 

gäller kriget mot terrorn – ”trots hans personliga och familjemässiga relationer 

till Israel” (s.xii). Trumps svärson, Jared Kushner, tillhör en judisk familj.  

  Bollyn berättar att han har skrivit två brev till president Trump och bett 

honom göra en utredning av 9/11. Tyvärr har han inte fått svar när han skrev 

boken. Idag finns det flera kraftfulla opinionsbildare som försöker påverka 

Trump att återuppta undersökningarna omkring 9/11, exempelvis den f.d. CIA-

agenten Robert David Steele som på sin blogg ”Public Intelligence Blog” med 

hjälp av flera skribenter försöker påverka presidenten att låta göra en ny 

undersökning av 9/11.14 Även Paul Craig Roberts som är en amerikansk 

nationalekonom, författare och kolumnist har reagerat på den officiella 

berättelsen om 9/11. Han skriver: ”Under årens lopp har det passerat ett stort 

antal experter som slutgiltigt har konstaterat att den officiella berättelsen för 

händelsen är falsk. Varje år tror färre och färre människor på den otroliga 

konspirationsteorin att en handfull saudiaraber överlistade hela USA:s 

säkerhetstjänst och attackerade World Trade Center och Pentagon med kapade 

flygplan”.15 Roberts tjänstgjorde som biträdande finansminister under Ronald 

Reagans presidentperiod och är en av skaparna av den nationalekonomiska 

skolan Reaganomics.    

Yinonplanen  

Den israeliska Yinonplanen från 1982 är en israelisk strategisk plan för att 

säkerställa israelisk regional överlägsenhet. Den översattes av professor Israel 

Shahak vid Hebrew University till engelska med titeln ”The Zionist Plan for the 

Middle East” (1982).16 Planen föreskriver att Israel måste forma om den 

geopolitiska miljön genom balkanisering av de omgivande arabstaterna och 

därmed skapa mindre och svagare stater, en uppsplittring till mindre, ömsesidigt 

fientliga småstater eller autonoma områden, som ett led i en stormaktsrivalitet. 

Irak var intressant för Israel på grund av sina oljeresurser. Bollyn redogör 

ingående för hur planen skulle genomföras. Ett av många exempel är att Irak 

skulle delas upp i en shiitisk, en kurdisk och en sunnimuslimsk del, där ”var och 

en krigar mot den andra” (s. 25). Bollyn drar slutsatsen att kriget inte handlar 

                                         
14 Public Intelligence Blog - https://phibetaiota.net/?s=911 – Se också 

https://phibetaiota.net/2018/07/memorandums-for-the-president-on-9-11-experts-say-what-

the-9-11-commission-was-too-corrupt-to-address/.  
15 Roberts, Paul Craig (2018) The Costs of 9/11 Continue to Mount – den 11 september - 

https://www.paulcraigroberts.org/2018/09/11/the-costs-of-9-11-continue-to-mount/  
16 The Zionist Plan for the Middle East – finns att läsa på Internet - 

https://archive.org/details/TheZionistPlanForTheMiddleEast/page/n7  

https://sv.wikipedia.org/wiki/USA
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalekonom
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rfattare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolumnist
https://sv.wikipedia.org/wiki/USA:s_finansminister
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalekonomi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaganomics
https://phibetaiota.net/?s=911
https://phibetaiota.net/2018/07/memorandums-for-the-president-on-9-11-experts-say-what-the-9-11-commission-was-too-corrupt-to-address/
https://phibetaiota.net/2018/07/memorandums-for-the-president-on-9-11-experts-say-what-the-9-11-commission-was-too-corrupt-to-address/
https://www.paulcraigroberts.org/2018/09/11/the-costs-of-9-11-continue-to-mount/
https://archive.org/details/TheZionistPlanForTheMiddleEast/page/n7
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om att kriga mot terrorn utan att syftet istället är att rita om kartan över 

Mellanöstern för att passa Israels strategiska plan för att dominera hela regionen. 

   De röda linjerna på vidstående karta anger en minimumtolkning av Israels 

planerade gränser. De blå linjerna anger en maximumtolkning av Israels 

gränser.17 Enligt sionismens fader Theodore Herzl ska den judiska staten 

sträcka sig “from the Brook of Egypt to the Euphrates”, d.v.s. från Nilen i 

Egypten till Eufrat i Syrien. Det verkar ju överensstämma med den blå linjen i 

kartan.18  

                     
 

  Christopher Bollyn berättar att den israeliske premiärministern Benjamin 

Netanyahu i en serie böcker på 1970-talet bevisar att kriget mot terrorn är en 

sionistisk agenda. Kriget mot terrorn som startade med 9/11 är implemente-

ringen av den doktrin som Netanyahu drivit. Genom att dra in USA i krigen så 

används amerikanska soldaters liv för att kämpa Israels krig. I en israelisk 

tidning finns en artikel med rubriken: ”Report: Netanyahu Says 9/11 Terror 

Attacks Good for Israel”.19  

                                         
17 Från Abram till Abraham – kristen blogg - http://unajuaje.niwega.net/2014/11/04/fran-

abram-till-abraham/  
18 Se Myrebro, Hans (2016) NATO – Ett monster på katastrofkurs, se min artikel om boken på 

http://www.piahellertz.com/NATO-Ett_monster_pa_katastrofkurs.pdf.  

Se även Hans Myrebros artikel i NewsVoice - https://newsvoice.se/2017/07/krigsplanen-att-

skapa-det-nya-mellanostern/  
19 Report: Netanyahu Says 9/11 Terror Attacks Good for Israel - 

https://www.haaretz.com/1.4970678  

http://unajuaje.niwega.net/2014/11/04/fran-abram-till-abraham/
http://unajuaje.niwega.net/2014/11/04/fran-abram-till-abraham/
http://www.piahellertz.com/NATO-Ett_monster_pa_katastrofkurs.pdf
https://newsvoice.se/2017/07/krigsplanen-att-skapa-det-nya-mellanostern/
https://newsvoice.se/2017/07/krigsplanen-att-skapa-det-nya-mellanostern/
https://www.haaretz.com/1.4970678
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Sionisternas och Israels roll 

De neokonservativa inom USA:s regering har till stor del dubbla medborgarskap 

och därmed dubbla lojaliteter. 89 % av USA:s senatorer och kongressledamöter 

har dubbelt medborgarskap i USA och i Israel. Det berättar IWB 

(InvestmentWatchBlog) och presenterar långa listor på namn och deras politiska 

roll. Vi vet dessutom att man inte får bli medlem i Israel om man inte är jude, 

vilket således måste betyda att minst 89% av de allra mäktigaste i USA är judar, 

trots att bara omkring 2% av USA:s befolkning är judar.20  

   ”Dubbla medborgarskap i Förenta staterna utgör ett hittills obeaktat 

problem för ledamöter på politisk nivå i de lagstiftande, verkställande och 

rättsliga instanserna. Den delade nationella lojaliteten hos medborgare med 

dubbla medborgarskap kan skapa verkliga eller skenbara intressekonflikter när 

sådana lagstiftare, domare eller högre tjänstemän genomför eller pratar om 

politik som berör deras andra land. Den potentiella skada på vår demokrati är 

desto större när sådana potentiella intressekonflikter är dolda i ett oupptäckt 

dubbelt medborgarskap”. Det skriver Chuck Baldwin i en artikel om det stora 

antal personer i maktställning i USA som är både amerikanska och israeliska 

medborgare.21 

  Sionisterna finns även inom CIA och FBI vilket innebär att de också är 

involverade i kriget mot terrorn. Här är det viktigt att inom parentes påpeka att 

alla judar inte är sionister och alla sionister inte är judar. Många judar är kritiska 

till den sionistiska politiken eftersom det skapar problem för judarna både i 

Israel och i världen i övrigt. 

  CIA har förmedlat vapen och pengar via Saudiarabien, Turkiet, Qatar och 

andra länder för att ge stöd till ISIS och Al Qaeda. Det har hjälpt ISIS att bland 

annat kriga i Syrien. Kriget i Syrien började år 2013 under president Barack 

Obama, som år 2009 fick Nobels fredspris, och utrikesministern Hillary 

Clinton. I ett läckt e-mail i december 2012 avslöjade Wikileaks att USA:s 

intention att störta Syriens ledning gjordes för att ”hjälpa Israel” (s.105). Mailet 

avslöjar att USA:s syfte att attackera Syrien inte handlade om att kriga mot 

terrorn utan att hjälpa Israel och därmed fullfölja Yinonplanen.   

  Journalisten och fotografen Benjamin Cherthoff har i en artikel med 

rubriken ”911 and the coincidences” skrivit: ”Jag kommer ihåg att det 

israeliska telefonföretaget Odigo hade varnat alla över 400 av sina anställda 

                                         
20 IWP (2018) 89% of our Senators and Congress hold dual citizenship citizenship with Israel 

– 21 mars - http://www.investmentwatchblog.com/89-of-our-senators-and-congress-hold-

dual-citizenship-citizenship-with-israel/  
21 Baldwin, Chuck (2018) Our Government Is Awash With Foreign Citizens – 2 augusti -  

https://chuckbaldwinlive.com/Articles/tabid/109/ID/3772/Our-Government-Is-Awash-With-

Foreign-Citizens.aspx  

http://unmistaken1.com/tag/benjamin-cherthoff/
http://www.investmentwatchblog.com/89-of-our-senators-and-congress-hold-dual-citizenship-citizenship-with-israel/
http://www.investmentwatchblog.com/89-of-our-senators-and-congress-hold-dual-citizenship-citizenship-with-israel/
https://chuckbaldwinlive.com/Articles/tabid/109/ID/3772/Our-Government-Is-Awash-With-Foreign-Citizens.aspx
https://chuckbaldwinlive.com/Articles/tabid/109/ID/3772/Our-Government-Is-Awash-With-Foreign-Citizens.aspx
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timmarna innan World Trade Center attackerades så de skulle lämna 

byggnaden.”22 Hela Cherthoffs ”minnesartikel” är enormt intressant. Där erinrar 

han sig många ”sammanträffanden” från 10 år tidigare. Han skriver: ”Precis 

som jag kommer ihåg de 5 dansande israelerna som hade satt upp en 

videokamera på ett stativ på andra sidan Hudsonfloden och som videoinspelade 

flygplanen när de flög in i WTC. De sågs skratta, fira och ’hi-fivade’ varandra, 

när blodbadet utvecklades framför ögonen - tills de arresterades. Jag minns – 

konstigt! - att deras skåpbil hade en målad grafik av tvillingtornen och ett 

flygplan som flyger in i dem. Sammanträffande?” Jag rekommenderar varmt den 

innehållsrika artikeln.  

Vem gör terroristernas videor? 

I ett kapitel i sin bok diskuterar och analyserar Christopher Bollyn de videor 

som förmedlas från ISIS, där de visar halshuggningar och andra bilder av hur 

fruktansvärda islamisterna är. Han konstaterar att propagandan är nödvändigt för 

att fortsätta ge bränsle åt hatet och legitimera krigen mot terroristerna. Bollyn 

finner att den israeliska säkerhetstjänsten både initierar skapandet och 

tolkningen av videorna och dessutom kontrollerar de frisläppandet av dem. Det 

verkar enligt Bollyn främst vara en israelisk säkerhetsagent som heter Rita 

Katz, som är israel och född i Irak. Hon bor i Bethesda, som är en större förort 

till Washington D.C. Rita Katz förmedlar bilder och propaganda om ISIS och 

Mellanöstern till ”godtrogna amerikanska media och politiker” (s.84). Hon är 

den första och enda källan till dessa videor. ”Katz har en lång historia av att 

sprida videor innan de har blivit publicerade av terroristerna”, skriver Bollyn 

(s.85). 

Sanningsrörelsen – ”The Truth Movement” 

Rörelsen för sanningen om 9/11 har blivit allt starkare med åren. Christopher 

Bollyn reflekterar i ett slutkapitel över vad vi kan göra och konstaterar att det 

viktiga är att vi blir medvetna om att vi blivit lurade och bedragna. Ju mer sann 

information som förmedlas, desto fler kommer att reagera och vilja ha en 

ordentlig utredning av 9/11 och även ett stopp på ”krigen mot terrorn”. ”Varje 

individ som tas ur dessa villfarelser kommer att bli en soldat för sanningen och 

de kommer för evigt att bli tacksamma mot den som hjälpte dem ut ur 

bedrägeriet genom att upplysa dem och öppna deras ögon för sanningen”, 

skriver Bollyn (s.127). En dåligt informerad person kommer att fatta dåliga 

beslut.  

  Fler än 3,000 arkitekter och ingenjörer i rörelsen Architects & Engineers 

                                         
22 Cherthoff, Benjamin (2011) 911 and the coincidences – 23 oktober - 

http://unmistaken1.com/the-coincidences-around-911/ 

http://unmistaken1.com/the-coincidences-around-911/
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for 9/11 Truth har skrivit under en petition för en ny utredning. De har en egen 

hemsida.23 

  Christopher Bollyn för en intressant reflektion över begreppet ”radikal” och 

menar att Sanningsrörelsen är allt annat än radikal. De verkligt radikala är de 

bedragare inom politik och massmedia som fortsätter hävda den officiella 

lögnen om 9/11 och krigen mot terrorn. ”I politiska termer definieras radikal 

som ’till förmån för en grundlig och komplicerad politisk eller social 

förändring’”, skriver han (s.6). Den politiska och sociala förändringen av USA 

startade i svallvågorna efter 9/11 som ett resultat av de obevisade berättelser 

som spreds därefter. De verkliga radikalerna är därför de som tog USA ut i krig 

mot de muslimska länderna som en del av det globala kriget mot terrorn. 

Intressant perspektiv! 

  I ett slutkapitel reflekterar Bollyn också över det faktum att kristna och 

muslimer genom århundranden fått lära sig att judarna är ”Guds utvalda folk” 

och att de därför befinner sig på en ”gudomlig nivå”. Det har förblindat världen 

för de blodiga dåd de sionistiska judarna genomfört och det har gett dem en 

skyddssköld mot några av ”världens mest oerhörda synder”, skriver Bollyn 

(s.138). Sionismen är en politisk rörelse medan judendomen är en religion.24  

 Jag skulle gärna se att boken översattes till svenska för att göra det lättare 

för den svenska läsekretsen att få ta del av dessa perspektiv. Författaren 

dedicerar sin bok till alla vars liv har påverkats av kriget mot terrorn. 

 

     

                                         
23 Architects & Engineers for 9/11 Truth - https://www.ae911truth.org/  
24 Jag rekommenderar Hans Myrebros bok ”De skapade ett blodigt 1900-tal - En kritisk 

granskning av sionistisk makt” (2018). Min artikel om boken finns i DSM nr 3/2018 samt på 

min Boksida - http://www.piahellertz.com/De_skapade_ett_blodigt_1900-tal.pdf  

https://www.ae911truth.org/
http://www.piahellertz.com/De_skapade_ett_blodigt_1900-tal.pdf

