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Så manipuleras opinionen:

False-Flag-aktioner & Mörkläggning
JAN GILLBERG

När får vi veta den bakomliggande san-
ningen om det makt- och intrigspel, som nu 
en tid hotat att kasta världen in i ett inferno 
av ett slag, som siare som Nostradamus 
och Martinus menade sig kunnat förutse 
och som skulle bryta ut just i Mellersta 
östern? Hinner vi som lever i denna tid få 
veta bakgrunden till det som nu sker – vad 
som är den verkliga sanningen bakom det 
pågående makt- och intrigspelet? Handlar 
det om ännu en ”false-flag-action”, där ett 
antal samvetslösa mörkmän och en och 
annan mörkkvinna spelar ett högriskspel 
med miljontals människor som insats?

Det finns skäl att påminna om hur 
illasinnade krafter iscensatt ett antal sådana 
aktioner ägnade att få en för historien 
avgörande betydelse. Aktioner där även 
”egna liv” offrats för att främja ”politiska 
mål” - inte sällan med ekonomisk vinning 
som drivkraft och som inte redovisats på 
ett sätt att de kunnat underkastas prövning 
i vare sig demokratisk eller laga ordning.

Pearl Harbor nämns numera av de 
flesta historiker som exempel på en 
händelse med en annan bakgrund än 
den officiella och som det sedan varit 
ett högprioriterat intresse att mörka. 
Samma gäller flera av de amerikanska 
presidentmorden. Få tror att det var att 
det var Lee Harvey Oswald som mördade 
John F Kennedy. 

Och om ”9/11” finns en hel litteratur 
(1), som grundligt granskat – som det 
brukar heta - ”den officiella förklaringen” 
och som på ett övertygande sätt visar, att 
det är en förklaring som inte håller. Den 
som lever kvar i föreställningen att det ändå 
skulle vara som det officiellt görs gällande 
bör ta del av den granskning och massiva 
bevisning, som Judy Wood presenterar i 
boken ”Where did the towers go? Evidence 
of directed free-energy technology on 9/11”, 
vars rikt illustrerade framställning ger 
boken karaktär av en gedigen vetenskaplig 
rapport.

Och numera – efter ett antal hundra 
tusen döda och ett helt land sönderslaget 
med sina oersättliga kulturskatter – råder 
enighet om att Saddam Hussein inte 
utgjorde det hot som det var nödvändigt 
att förekomma. FN:s inspektörer hittade 
inte några massförstörelsevapen. Och den 
person som av Tony Blair  åberopades 

som något av ett kronvittne har nyligen 
framträtt och förklarat att allt vad han sade 
sig ha sett var påhittat. 

  
”Déjà-vu”

Att i dessa ånyo dagar läsa Richard A 
Clarkes bok ”Fiender överallt” (Natur och 
Kultur, 2004) är som att försätta sig i en 
situation av ”déjà-vu”. 

Clarke var inte vem som helst. Han 
hade arbetat för fyra presidenter och var 
nationell krisledare i samband med ”9/11”. 
Boken formar sig till en svidande uppgö-
relse med Bushadministrationen.

Vid en av den innersta kretsens över-
läggningar skall Donald Rumfeld, vid 
tillfället försvarsminister, påpekat att inter-
nationell lagstiftning tillät att använda våld 
enbart för att ”förhindra framtida attacker” 
men inte för att ”ge igen”. Hur övertygad 
Bush vid den aktuella tidpunkten än ansåg 
sig vara, att det var Al-Qaida (2) som låg 
bakom ”9/11” tillät det honom inte att 
beordra bombning av Afghanistan. Bush 
skall då ha tappat besinningen och skrikit:

”Nej, jag bryr mig inte om vad den interna-
tionella lagstiftningen säger. Vi ska ge dem 
en omgång.”

Hur kan Barack Obama tänkas ha reagerat, 
om någon i den innersta kretsen gjort ett 
liknande påpekande och samtidigt  erinrat om 

att den amerikanska konstitutionen väl tillåter 
presidenten att tillgripa våld i försvarssyfte 
men inte för att starta anfallskrig. 

Ingen med anspråk på att bli tagen på 
allvar kan göra gällande att Syrien skulle 
utgöra ett hot mot USA. Det är heller inte 
rimligt att ett bombande av Syrien endast 
skall betraktas som en i den höga moralens 
namn vidtagen bestraffning och inte som en 
krigshandling. Ändå är det med betydelseglid-
ningar som dessa som Obama i det längsta 
försökt/försöker legitimera en militär aktion. 

Det sker inte utan ett betydande mått 
av verbal skicklighet. En skicklighet som 
föranledde KG Bergström att i kom-
mentatorpanel i TV göra reflexionen, att 
Obama skulle ha kunnat bli en helt suverän 
försäljare av dammsugare. En kommentar 
som på ett befriande sätt bröt av gentemot 
all den storögda beundran, som ”världens 
mäktigaste man” bestods med under sin 
blixtvisit i den kungliga huvudstaden. 
   

USA:s krav på
följsamtal legitimerar
inte krigshandlingar 

”Déjà-vu-känslan” stärks av vad Richard 
Clarke kan berätta om hur planerna på 
ett angrepp mot Irak förelåg långt innan 
– mer än ett år innan – den 11 september 
2001. Enligt dessa skulle Irak – hade Clarke 

Yoichi Shimatsu:

Sarin hjärnspöke
i kemisk krigföring

Sarin är alltför besvärligt och riskabelt att använda vid den typ av  lågteknologisk 
krigföring som äger rum i Syrien. För lekmän utan högt specialiserad utbildning 
innebär öppnandet av en behållare med sarin självmord. Rapporter från Gouta tyder 
på att rebeller i okunskap öppnade en gasflaska med sarin skickad av den saudiska 
underrättelsetjänsten utan instruktioner och att de dödade sig själva och de civila 
som befann sig i det närliggande området.

______

(1)   I DSM 4/2007 omskrivs 1) Andres von Bülow, ”Die CIA und der 11. September”. 2) Glen Stanish, ”Uncle 
Sam’s Christian Patriots”. 3) Kaasem Khaleel, ”Wrongly Blamed”.

(2)   I ett något senare skede ändrades denna Bushs bedömning att attacken mot Twin Towers skulle ha 
understötts av Saddam Hussein – oklart hur.
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inhämtat från vänner i Pentagon -  invade-
ras någon gång under 2002.

Att detta låg i den långsiktiga planen 
framstår som uppenart – inte minst efter 
att ha tagit del av Clarkes ”inside-berät-
tande”. Den cynism och det lättsinne med 
vilket denna ”beslutsprocess” drevs vidare 
ger boken många exempel på. Detta är ett:

”Senare samma dag klagade försvarsminis-
ter Rumfeld över att det inte fanns några 
bra mål att bomba i Afghanistan och att vi 
borde överväga att bomba Irak som, sa han, 
hade bättre mål. Till en början trodde jag att 
Rumfeld skojade. Men Rumfeld var allvarlig 
och presidenten förkastade inte tanken på 
att ge sig på Irak. Istället konstaterade han att 
det vi behövde göra med Irak var att byta ut 
styret och inte skjuta kryssningsrobotar som 
Rumfeld hade antytt.”
   
Då som nu tycks ”felet” med Irak respek-
tive Syrien vara, att de  har haft respektive 
har ett ledarskap, som inte visat/visar 
USA  önskad underordning. Men vare sig 
internationell lag eller den amerikanska 
konstitutionen ger USA och dess presiden-
ter rätt att gripa in för att  med eller utan 
kryssningsmisiler framtvinga ett annat 
ledarskap i vare sig Syrien eller något annat 
land än det som FN funnit skäl att erkänna.

Dold minsta
gemensamma agenda?

Hur två så olika presidenter - den ena repu-
blikan, den andra demokrat, den ena vit, 
den andra svart – och så olika personlig-
heter i sin maktutövning visat sig tillämpa 
en strategi som i grundläggande avseenden 
framstår som stöpta i samma form, väcker 
en och annan undran.

Bush startade krig i Mellersta östern 
med hjälp av det falska påståendet att 
Saddam Hussein var i besittning av mass-
förstörelsevapen och därför utgjorde ett 
hot mot USA och dess allierade Israel.

Obama hotar med krig i Mellersta 
östern med hjälp av ett påstående, som inte 
fullt ut kan verifieras utan mycket väl kan 
vara falskt, om att Syriens regering använt 
kemiska stridsmedel mot sitt eget folk och 
– genom innehav av sådana stridsmedel – 
kan anses utgöra ett hot mot USA. Snart 
nog framkom tillräckligt mycket   som 
tydde på att ”gasattacken mot det egna 
folket” har ett annat orsakssammanhang 
än det av Obama och hans utrikesminister 
John Kerry med sådan emfas påstådda.

För den som dessa dagar ånyo läst Ric-
hard Clarkes bok är det svårt att inte tänka 

på hur han beskriver, hur han drabbades 
av ”något som påminde om fysisk smärta”, 
när han vid en av överläggningarna i den 
innersta kretsen fick uppleva, hur hökarna 

Donald Rumfeld och Paul Wolfowitz 
försökte dra fördel av den nationella tra-
gedi som ”9/11” innebar för att främja sina 
planer på Irak.

Omtryck från DSM 4/2007 

Operation Northwood
John F Kennedy blev USA:s president vid 
en tidpunkt – 1961 – då det kalla kriget 
var som hetast. Företrädaren Dwight D 
Eisenhower hade slutat sin ämbetstid med 
ett för USA nesligt nederlag: U2-affären. 
Nu skulle Kennedy återupprätta USA:s 
skamfilade image. Detta genom en inva-
sion av Kuba. Redan under Kennedys 
första år i ämbetet genomfördes ett försök 
till en sådan invasion, som ytterligare 
skadade USA:s image – invasionsförsöket 
vid Grisbukten.

Detta är bakgrunden till den Opera-
tion Northwood, om vars existens den 
amerikanska allmänheten fick kännedom 
den 6 november 1998 i samband med att 
en omfattande dokumentation från det 
kalla kriget avhemligades. Sedan den 30 
april 2001 finns den fullständiga doku-
mentationen kring Operation Northwood 
tillgänglig on line hos National Security 
Archive. Det handlar om en 1 500 sidor 
omfattande dokumentation.

Ledningen för den således närmare 
40 år hemlighållna operationen hade 
anförtrotts generalen Lyman Leminitzer. 
Planen för denna operation gick ut på 
att genomföra en rad mot USA riktade 
”angrepp”. Detta på ett sätt att Kuba skulle 
framstå som angriparen oaktat att angrep-
pen var iscensatta av amerikansk militär 
jämte för operationen rekryterade exilku-
baner. I planen ingick att ett stort antal 
amerikanska medborgare skulle offras! 
Åtgärdslistan för Operation Northwood 
är lång:

”We could blow up U.S. Ships in Guantanamo 
Bay and blame Cuba. Causualty lists in U.S. 
Newspapers would cause a helpful wave of 
national indignation.”

Det mest spektakulära inslaget i opera-
tionen var, att astronauten och sedermera 
nationalhjälten John Glenn skulle offras:

”On february 20, 1962. Glenn was to lift off 
from Cape Carnevak, Florida on his historic 
journey. The flight was to carry the banners 
of America’s virtues: truth, freedom, justice 

and democracy into orbit over the planet. But 
General Lemnitzer and his Chiefs had an dif-
ferent idea. They proposed to General Lands-
dale, that should the rocket explode and kill 
Glenn, the objective is to provide irrecocable 
proof that the fault lies with the Communists 
et al Cuba by manufacturing various pieces 
of evidence which would prove electronic 
enterference on the part of the Cubans.”

På detta sätt skulle en opinion piskas upp 
ägnad att göra det möjligt för USA att 
genom en invasion av Kuba återvinna 
förlorad prestige. Genomförandet skall 
dock ha avstyrts av Kennedys ingripande 
och Lemnitzer fick ett nytt uppdrag, näm-
ligen som Supreme Allied Commander 
of Nato.

I Sverige är det inte många som ens 
hört talas om Operation Northwood, men i 
USA har avslöjandena väckt stor uppmärk-
samhet. Helt visst en bidtagande förklaring 
till att mer än var femte amerikan tror att 
”9/11” var en av – hur det nu skall definie-
ras - ”de egna” iscensatt provokation för 
att skapa opinion för Bushregeringens 
angrepp mot Afghanistan och Irak. Vad 
gäller befolkningen i New York har denna 
andel i några undersökningar uppgivits till 
mer än 50 procent.

Medvetandet bland amerikaner om att 
det som man har svårt att tro vara möj-
ligt ändå visat sig vara möjligt har också 
stärkts av ett par böcker av filosofi- och 
religionsprofessorn David Ray Griffin. Den 
ena - ”The New Pearl Harbor: Disturbing 
Questions About the Bush Administration 
and 9/11” - utkom 2004 och fick en enorm 
uppmärksamhet i USA ävensom ett stort 
genomslag i den amerikanska akademiska 
världen. Den andra - ”9/11 and the Ame-
rican Empire” - utkom 2006 och är en 
uppföljare av den förstnämnda. De paral-
leller Griffin drar mellan Pearl Harbor och 
”9/11” jämte hans genomträngande analys 
har utvecklat ett politiskt medvetande i 
USA av ett slag, som gör det möjligt att tala 
om vad som skulle kunna kallas ”postrevo-
lutionära strömningar” och detta bland den 
läsande och reflekterande allmänheten.

Det ena scenariet (Bushs) liknar det andra (Obamas) i så hög grad, att det väcker 
frågan: Finns det en minsta gemensamma agenda och vilka är de krafter som for-
mulerar den?


