Brug ’de 28 sider’ og undgå
Frankrigs skæbne
16. juli 2016 (Leder) – Det er en stor ironi, at Frankrig er
blevet ramt af et tragisk stik af sin tætte accept af SaudiArabien – og hermed også al-Qaeda i Syrien – lige så vel som,
at Obamaregeringen er blevet tvunget til at frigive beviser,
der har været hemmeligholdt i 15 år, på Saudi-Arabiens rolle i
»al-Qaeda«-terrorangrebene i USA, den 11. september, 2001.
Den franske præsidentkandidat og leder af Solidarité et
Progrès, Jacques Cheminade, understreger dette forhold i sin
stærke erklæring (se: »Stop kilden til terrorisme«), om
katastrofen i Nice. Frankrigs regering har heppet på al-Nusra
Front (al-Qaeda i Syrien) imod den syriske præsident Assad.
Den gav førsteprioritet til relationer med Saudi-Arabien, om
hvem regeringen vidste, at de leverede våben, der skulle til
al-Nusra og denne organisations aflægger i Syrien – lige
indtil al-Nusras meget store og berygtede rekrutteringscelle i
Nice udløste et dødbringende stød hjemme.
Samme tragedie fandt sted, med Bushregeringens oprindelige
undertrykkelse af ’de 28 sider’, der omsider blev frigivet i
fredags, og som viser årelang saudisk assistance til al-Qaeda
samtidig med, at angrebene 11. september blev planlagt og
forberedt. Hvis dette hemmeligholdte afsnit var blevet
frigivet sammen med resten af Kongressens 11. septemberrapport fra 2002, kunne USA ikke være blevet inddraget i krig
med Irak, »for at hævne 11. september«.
Nu er ’de 28 sider’ omsider blevet tvunget frem af pres fra
offentligheden, og deres offentliggørelse får ekstraordinær
bred og fremtrædende mediedækning i hele verden. Dette giver
os en enorm åbning for at ændre hele den transatlantiske
politik for bekæmpelse af terrorisme og til forhindring af
krig, som Cheminade understreger – og ligeledes til at skaffe

retfærdighed for ofrene for jihadisme.
Obamaregeringens Hvide Hus hævdede, mens de 28 sider blev
frigivet – og fortsat med henved 150 redigeringer (overstreget
af censuren) – at de ikke indeholdt »noget nyt«. Men i
realiteten er helhedsbilledet i dette kapitel nyt; et langt
mere fyldestgørende efterretningsbillede af en langt mere
mangesidet saudisk operation for at assistere al-Qaeda, med
det formål at undgå amerikanske operationer imod det.
New York Times, der anstrengte sig for at være enig med Obama,
kunne ikke: »Men dokumentet, der blev frigivet fredag, er
skånselsløst i sin kritik af den saudiske indsats for at
underminere de amerikanske forsøg på at afmontere al-Qaeda i
årene op til angrebene 11. september. Det fremstiller ydermere
FBI som generelt set befindende sig i mørke mht. saudiske
regeringsfolks manøvreringer internt i USA i denne periode.«
Dette henviser til de sidste seks sider i kapitlet, som hidtil
har været totalt ukendte for offentligheden. Overskriften i
The Times var »Et overblik over saudisk indsats for at
forpurre USA’s aktion mon al-Qaeda«.
Intet nyt? Storbritanniens Guardian fremfører: »De såkaldte 28
sider indikerer et langt større netværk af forbindelser mellem
al-Qaeda og den saudiske kongefamilie, end det hidtil har
været kendt.«
En gennemgribende og helt ny undersøgelse kan nu være med til,
at den amerikanske offentlighed kan se et nyt paradigme, et
paradigme, gennem hvilket USA og hele Europa, inklusive
Frankrig, kan komme ud af de seneste 15 års regimeskift- og
terrorhelvede.
Dette betyder, at vi skal have en undersøgelse, der går et
godt stykke tilbage til den nu afslørede 11. septemberfremmende, Prins Bandars berømte »Al Yamama-aftale (’olie-forvåben’) med Storbritannien, der leverede de hemmelige
offshore-konti til så mange destabiliserings- og

terroraktioner.
Det er, hvad vi nu har krævet. Det samme har familierne til
ofrene for 11. september, der i går voldsomt angreb Obama for
at forsøge at lukke døren i ansigtet på sandheden netop, som
den er begyndt at åbne sig.
Vi henviser til nedenstående udstrakte dækning af ’de 28
sider’ fra både vores danske hjemmeside og ligeledes fra
LaRouche-bevægelsens ditto.
Vi anbefaler især LPAC’s 56 min. lange featurefilm fra 2011,
»Ten Years Later«. https://www.youtube.com/watch?v=quYYA1wtUwc

USA: Kongressen har nu frigivet ’de
28 sider’: LaRouchePAC kræver en ny
undersøgelse af terrorangrebene 11.
september 2001
15. juli 2016 (Leder) – Under enormt pres fra familierne til
ofrene fra 11. september, fra et par modige medlemmer af
Kongressen og fra LaRouchePAC, der har været forkæmper i
forreste linje for denne historie siden 2009, har
Efterretningskomiteerne fra Repræsentanternes Hus og Senatet
endelig offentliggjort en redigeret version af de
hemmeligstemplede 28 sider af den oprindelige Fælles
Kongresundersøgelse (2002), der detaljerer den saudiske
involvering i terrorangrebene den 11. september, 2001. Disse
sider, der i 15 år er blevet holdt skjult for det amerikanske
folk, må nu blive begyndelsen af en de novo undersøgelse, fra
toppen og ned, af angrebene 11. september og den efterfølgende
mørklægning. Lad denne sejr blive begyndelsen til et nyt
paradigme for sandhed og ansvarlighed i USA. For evigt fremad!

Bliv medlem af Schiller Instituttet
i dag!
Der er så meget, der skal gøres …
Din verden har det rigtig skidt –
Vi har løsningerne!
Læs vores danske dækning:
»Kongressen frigiver ’de 28 sider’« Inkl. pdf af siderne.
»Frigivelsen af ’de 28 sider’ en strategisk sejr. Nu må vi
have en ny undersøgelse.
Den 10. september, 2011, udgav LaRouchePAC en feature-film,
»11. september, ti år senere, der undersøger de politiske,
økonomiske og overordnede geo-strategiske motiver til
angrebene 11/9«. Må se!
https://www.youtube.com/watch?v=quYYA1wtUwc

Vi henviser til LaRouchePAC’s side
med udstrakt dokumentation om
organisationens årelange kamp for
denne sag.

