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Derde gebouw WTC7 stort in om 16.27 hr

Waarom deelname oorlog Afghanistan ?

 

De introduct ie   van het  bindend   referendum op volks init iat ief   za l   de  koopkracht  en werkgelegenheid st imuleren.

© Reutels.

E

 

 

 

  

Edition Bruxelles / 2008 / EUR 2.75

www  4BX

    Speciale Editie 

Staal versterkte gebouwen houden stand

Sinds 2001 heeft het publiek een 
doorlopende stroom van raportages te horen 
gekregen over "terreur-aanslagen" in de 
media, in New York, London, Madrid, Bali, 
Cassablanca en elders, waarvan de bedoeling 
onduidelijk is,  de bewijzen voor de daders uit 
blijven en deze zelfs volgens de o�ciele 
bronnen in de aanslagen stierven. De aansla-
gen worden ook niet duidelijk opgeeisd. 
Authentieke terroristen,zoals in 
Palestina/Israel,zijn vaak trots om hun aanslag 
op te eisen en worden als helden gevierd.

Wat zijn Valse Vlag aanslagen ?

In een reportage van de BBC toont een ploeg journalisten 
aan dat de jacht op Ben Laden in Afghanistan zeer stun-
telig is verlopen. De vermeende ondergrondse  hoofdk-
wartieren in Tora Bora  bleken  onvindbaar.  see Youtube

BBC:   Mythe van Al Quaida

r is een groeind aantal mensen 
dat de o�ciele versie  over 911 
in twijfel trekt in de wereld.

Het enorme toeval dat de morgen 
van 7 july plaats vond in London, 
is nooit onderzocht geweest. Op 
die morgen voerde een veilighe-
ids bedrijf, Visor Consultants, een 
simulatie uit van een terreur 
aanslag voor een onbekende 
opdracht gever in de metro in 
london. Dat is al een verassing op 
zich! Het scenario van de oefening 
was bijna identiek aan wat er in 
werkelijkheid is gebeurt. Het ging 
om dezelfde ondergrondse 
stations als waar de bommen 
ontploften. Deze informatie is van  
de directeur van Visor Consul-
tants, Mr. Peter Power, 

De BBC knipte het bewuste 
stukje er uit maar op Youtube 
vindt u de originele volledige 
versie van Al Jazeera; op de site 
van Fox nieuws op 26 december 
vind u eveneens een melding 
van zijn dood.Op de Website 
van de FBI lees je  dat Ben Laden 
niet gezocht wordt voor de 
aanslagen in 2001. Er zijn nooit 
bewijzen getoond van de in 
scheping van de vermeende 19 
arabische kapers. 

Dit doodsbericht meld dat hij is 
begraven in Tora Bora op een 
onvindbare plaats naar islamitsche 
traditie in eenvoud in de grond 
zonder steen, zo meld de  krant.  
Het parlementair Comitee I dat 
toeziet op de geheime diensten en 
staatsterrorisme meld dat terreur 
alarm rond 31 dec 2007 is misbruikt 
en ingesproken door de CIA.De 
controle op de geheime diensten 
draait vierkant .
Is Gladio back in town? 

Bennazir Bhutto zegt in een interview bij Al Jazeera met David Frost:  ‘Ben Laden is vermoord door Omar Sheik in 2001’.
Op de voorpagina van de arabische krant  Al Wa�d en ook  op Fox News werd op 26 dec 2001 hier melding van gemaakt.

     n een interview met David Frost - 
een ervaren journalist van de BBC die 
over stapte naar Al Jazeera -    zegt 
Bennazir Bhutto vlak voor haar dood 
dat ‘Osama Ben Laden vermoord is  
door Omar Sheik’ . De banden die later 
in  de media nog zijn vertoont lijken 
vervalst volgens de zoon van OBL. 

Waar is het vliegtuig 
in het Pentagon?

Later in de middag van 11 sept. stortte de derde 
stalen toren in van 47 verdiepingen. Even voor de 
klap kon je de explosievenexperts horen aftellen. 
Het stortte recht in op zijn basis in 8 sec. In het 
gebouw zaten kantoren van de FBI en SEC een 
organisatie belast met onderzoek op fraude bij de 
beurzen waaronder de zaak Enron. Ook de kantoor-
bunker van burgemeester Guilianie zat in dit 
gebouw. De leaseholder Silverstein gaf opdracht 
aan de brandweer to ‘pull’ it . Het gebouw was niet 
geraakt door een vliegtuig. Het o�cieel onder-
zoeksrapport gaf nooit een verklaring voor de 
plotse instorting. De instorting werd 20 min te 
vroeg gerapporteerd  door BBC terwijl het gebouw 
life nog zichtbaar is in de rug van de verslaggeef-
ster. De BBC verloor de originele banden.

Tussen deze skeptici zitten hoog 
geplaatste o�cials van de Bush 
administratie, voormalige 
militairen en geheime dienst 
medewerkers, duizende 
academici, wetenschappers 
architecten en ingenieurs, piloten 
en artiesten. Zo een wijd verspre-
idde verdenkingen bewijzen dat 
ondanks de massale propaganda 
in de media en doofpot door de 
politeke kaste, die de o�ciele 
versie ondersteunen over 9/11, 
deze 80 miljoen mensen hun 
vertrouwen in de media en de 
politiek verloren hebben.
www.patriotsquestion911.com

-AFP -In het Japans parlement zijn al 3 maal discussies door 
gegaan op initiatief van de leider Mr Fujita van de grootste 
opppositiepartij  omtrent de ware toedracht van de aansla-
gen op 11 sept 2001  in de VS.  Voor de betrokkenheid van 
Afghanistan zijn nooit bewijzen geleverd. 

Het is niet nieuw dat regeringen aanslagen laten 
plegen om een vijand te kweken in de publieke 
opinie.. Zo een operaties vonden plaats in Belgie 
en Italie in de jaren 70 onder de naam Operatie 
Gladio en onder de autoriteit van NATO, om 
linkse bewegingen (die de schuld kregen) in een 
zwart daglicht te stellen. In 1953 werd in Iran 
president  Mossadeque  6 mnd  na de 
democratische verkiezingen verdreven door de 
CIA.  Hij wilde  de olieindustrie  nationaliseren. In 
de jaren 80 bood de toenmalige president van  
de VS formeel hiervoor  zijn excuses aan...  Nadien 
volgden dit soort operaties in Chili, Panama, 
Nicaragua,Indonesie..           Google: Geweten CIA 
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Windsor Madrid tijdens en na de brand Bouwkunde Delft na  brand              Flat na instorting

         2001                  2002
         Wie maakte deze Videos van Ben Laden ?
          Zijn  Zoon  vind hem er vreemd uit zien....

Chinese soldaten provocateurs
betrapt bij het uit trekken van 
‘tibetaanse’ kleren.

Bin Laden eind 2001 al  overleden.

WTC7 instorting 20 min te 
vroeg gerapporteerd  
door BBC terwijl gebouw 
life nog zichtbaar achter 
de  reportster.


