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Thursday, November 23. 2006

9/11 and American Empire: Intellectuals Speak Out
av Leif Erlingsson
2006-11-23
Titeln på en ny och mycket viktig bok är just "9/11 and American Empire: Intellectuals Speak Out". Några av dem som
bidragit med material till denna bok är Peter Dale Scott, David Ray Griffin, Richard Falk, Daniele Ganser, Steven E.
Jones, Karin Kwiatkowski, John McMurtry, Peter Phillips, Morgan Reynolds, Kevin Ryan, Ola Tunander.
Rekommenderad Googling: "Peter Dale Scott" "David Ray Griffin" "Karin Kwiatkowski" "John McMurtry" "Peter Phillips"
"Morgan Reynolds" "Kevin Ryan" "Ola Tunander"
En av de första träffarna blir förstås denna Amazon.com länk:
"9/11 and American Empire: Intellectuals Speak Out"

[2007-03-05: Google-länkarna nedan har nu uppdaterats då Google tagit bort den ursprungliga länken
http://video.google.com/videoplay?docid=3195658770053494633. Dock har ej angiven datumstämpel ändrats, utan
den refererar fortfarande till den ursprungliga, nu borttagna, Google-länken.]
[2007-04-10: Google-länkarna nedan har nu åter uppdaterats då Google har lagt tillbaka den ursprungliga länken
http://video.google.com/videoplay?docid=3195658770053494633.]
Tack vare Google Video kan man lyssna på denna fina presentation,
kpfa-911-and-american-empire.avi
(kpfa 2hr 4 min 38 sec - Nov 11, 2006)

Efter Kevin Ryan ovan talar den före detta kanadensiske diplomaten och engelsk-professorn vid the University of
California, Berkeley, Peter Dale Scott.

Professor Dale Scott presenterar en god underrättelseanalys. Undrar om vi har någon i Sverige som kan prestera något
motsvarande. Han analyserar vad man kan läsa mellan raderna av dynamiken i de skiftande officiella versionerna, och
refererar informationer om CIA/FBI/militära agenter som kontrollerar Al-Qaida. (Det finns stora fördelar i att som stat
själv kontrollera 'terroristen'. Planering är mycket enklare då man själv gör den.) Peter Dale Scotts förra bok heter
"Drugs, Oil, and War: The United States in Afghanistan, Colombia, and Indochina." Nästa bok heter "The Road to 9/11:
Wealth, Empire, and the Future of America". Hans website finns på http://PeterDaleScott.net/ Besök den!
Det finns fler talare med viktiga budskap både före och efter de ovan avbildade. Lyssna på dem! En av talarna,
kommer inte ihåg vem, sa ungefär att det är för sent att bara "make nice" och "go along to get along" - eller något i den
stilen, tar det från minnet. Att vi av egen självbevarelsedrift måste gå till botten med det här.
DVD kan köpas härifrån: http://911tv.org/
Leif Erlingsson
2006-11-23
UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION

Inlagd av Leif Erlingsson i 911 eller 11 september, Terrorismen, Regeringsterrorism,
Konspirationsteorier, Fosterlandsförrädare, Rättvisa, USA kl 14:36
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Hej. Jag vill gärna ha den här boken, men bor just nu i Kina och är inte säker på om den kommer igenom tullen. Vet nån om den finns
att köpa som pdf-format?
checka gärna en bok som heter America's "War on terrorism" av Michel Chossudovsky (www.globalresearch.ca)
Anonymt på Dec 25 2006, 06:46
Hej Ellinor!
Det har varit mycket annan korrespondens som stått på kö för mig, varför jag helt enkelt inte orkat ta tag i din kommentar förrän i dag.
Hoppas du förstår. Jag gick nu in på din hemsida och ser lite vem du är på nätet.
Det var en mycket trevlig upplevelse.
Vi är nog ganska överens om vad som är på tok med vår värld. Angående din fråga, så känner jag inte till om just "9/11 and
American Empire: Intellectuals Speak Out" finns i PDF, men jag sände dig länkar i e-post om några andra böcker i ämnet som finns i
PDF, för privat spridning.
Med mycket vänliga hälsningar,
// Leif Erlingsson
Anonymt på Jan 6 2007, 18:33
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