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POLITIK & SAMHÄLLE
Artikel av Leif Erlingsson publicerad 2011-02-04 kl. 06.00:
Vad som glöms bort i 9/11-diskussionen
Ett helt fundamentalt faktum kring 11 september 2001 glöms ständigt bort i alla diskussioner i ämnet, nämligen att
USA-presidenterna har lagt ut predikotexten och sagt att ingen får ifrågasätta att araber i flygplan skulle ha orsakat
katastrofen.
Därför har alla utredningar utgått från detta "religiösa" axiom eller denna trossats.* Orsaken till de evighetslånga
diskussionstrådarna är att vissa människor inte gillar att andra inte lyder. De har inre poliser som inte nöjer sig med att
de själva lyder, alla måste lyda! Och då blir det "krig". Ingen utredare får heller lov att ifrågasätta detta. De människor
som är så "navlade" att de föraktar fakta men dyrkar makt, de föraktar den andra kategori människor som föraktar makt
men dyrkar sanning.
När alla ser ovanstående, då kan vi istället för att grotta ner oss i detaljer, istället diskutera om makt eller sanning är bäst
för oss.
* David Ray Griffin bevisar i "WTC 7 och dess mystiska kollaps - Varför den officiella rapporten om 11 september är
ovetenskaplig och osann" att det organ som haft ansvar för att utreda den tredje byggnadens kollaps har gjort sig
skyldigt till den värsta sortens vetenskapliga falsarium: man fabricerar, förfuskar och ignorerar bevis. Uppenbarligen för
att inte bryta mot axiomet att det är araber i flygplan som är orsaken.
Leif Erlingsson, Tankebrytare
Kommentarer till Vad som glöms bort i 9/11-diskussionen
http://www.sourze.se/forum/thread/10738938/page1
Hälsningar från höglandet,
Leif Erlingsson
Eksjövägen 21
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Egyptisk polisbil kör i full fart genom ett fredligt demonstrationståg
Egyptisk polisbil kör i full fart genom ett fredligt demonstrationståg och skördar flera offer! Stoppa slakten!
2 minuter som avslöjar den egyptiska säkerhetsapparatens rätta ansikte.
http://www.youtube.com/watch?v=JL7wUwXvPJ0
Trots den pågående massakern över obeväpnade demonstranter på Tahrirtorget med huliganer från den hemliga
polisens medverkan och arméns suspekta passivitet har alltfler människor samlats på torget för att
stödja demonstranterna som kämpat en förtvivlad kamp hela natten och dagen. Och de fortsätter för tionde dagen i
rad! Unga och gamla, män, kvinnor och barn, kristna och muslimer, sekulära och religiösa tillsammans har de lyckats
tack vare en enastående organisationsförmåga och mod parera våg efter våg av huliganer beväpnade med skarp
ammunition, molotovflaskor, stenar, knivar och svärd (!). Demonstranterna lyckades ändå stänga av de flesta
ingångarna till torget och bygga improviserade barrikader. Deras enda vapen är stenar. Över 900 sårade ligger
utspridda på det stora området och många läkare har anslutit sig till dem och försöker hjälpa så gott de kan. Men det är
svårt att ta sig genom huliganernas vägspärrar. Många kvinnor riskerar livet för att smuggla in mediciner och mat till
demonstranterna. Regeringen försöker utmåla demonstranterna som extremister som följer utländska agendor och
förbereder via sina uppköpta kanaler folket till den katastrof som väntas ifall de bestämmer sig att tömma torget.
Dessa är ödestimmar för egyptiernas och världens kamp för demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter. Låt inte
framtida generationer säga att vi har svikit dem. Sprid kunskap om dessa övergrepp till alla. Kräv från medier och
politiker ett klart ställningstagande. På vems sida står de? Slaktarna eller folket?
Sprid ut till så många ni kan.
Hesham Bahari
2011-02-03 20:57
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