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Bugün dünyada insanların dikkatini 
dağıtan birçok şey var, ama bu dikkat dağı-
tıcılar, bu sis perdeleri nedir ve şeytan on-
ları neden yaratmıştır? Günümüzde neden 
bu kadar çok kafa karışıklığı ve kararsızlık 
mevcuttur? Ben bu soruların cevabını bili-
yorum, ama size cevabı söylediğimde bana 
inanmayabilirsiniz. İsa beni anlayamayaca-
ğınızı söylüyor, çünkü dünya insanları O’nu 
anlamadılar (Yuhanna 1:5). O dünyaya ger-
çeği söyledi, ama dünya insanları bana baş-
kaldırdıkları gibi, O’na ve O’nun vücuduna, 
kiliseye de başkaldırıyor ve “O’nu çarmıha 
gerin! O’nu çarmıha gerin! O’nu çarmıha ge-
rin!” diye bağırıyorlar Bunu O’na ve O’nun 
insanlarına neden yaptılar? Çünkü O da, biz 
de insanlara gerçeği söylüyoruz.

Bugün dünyadaki karmaşaya bir bakın. 
Kurtarılmamış insanlar Kutsal Ruh’a, yani 
Yahova’nın Sözü’ne ait olan şeylere inan-
mıyor, ama ben size bazı manevi gerçekler-
den söz edeceğim. Şeytan ne zaman bir şey 
yapmak istese, dikkatinizi yapmakta oldu-
ğu şeyden uzaklaştırmak için sis perdeleri, 
dikkatinizi dağıtacak şeyler yaratır. Şeytan 
dünya üzerinde işte bu şekilde iş görür. Şey-
tan, kafa karışıklığının yaratıcısıdır. Birinci 
Korintliler 14:33 der ki, “Çünkü Yahova ka-
rışıklığın değil, esenliğin yaratıcısıdır. Aziz-
lerin bütün kiliselerinde [Yahova’ya hizmet 
etmek için Kutsal Ruh’tan doğmuş olanlar] 
bütün topluluklarında böyledir.” Bundan 
çıkarmanız gereken sonuç, kafa karışıklığı 
olan her yerde şeytanın var olduğudur! 

Şeytan konuşma özgürlüğü ve ABD Ana-
yasası’nı olduğu gibi, din özgürlüğünü de yok 
etmek üzere harekete geçti. Bu, onun her şey-
den çok istediği şeydir ve şeytan bunu o kadar 
istiyor ki, Kral James Onaylı İncil’i yasa dışı 
kıldı ve akıllıca tasarlanmış, birçok tehlikeli 
doktrin öğreten İncillerin okunmasını teşvik 
ediyor. Bunu başarmak için kuvvetli, yeniden 
doğmuş Hristiyanlar ve onların kiliselerine 
karşı karalama kampanyaları düzenliyor ve 
gerçek Hristiyanları, tek gerçek olan Yaho-
va’nın Sözü’nü yaydıkları için tutukluyor. 

Hristiyanlara ücretsiz “ya-
sal” yardım sunan sahte bir 
grup, çokeşliliğin1 eşcinsellik 
ya da lezbiyenlik2 kadar büyük 
bir günah olduğunu iddia edi-
yor. Bu, pis bir yalandır. Chuck 
Colson da bunu yapıyor. (O 
Hristiyan değil, Katoliktir.) Sırf 
meraktan Bay Colson’ın buluşmalarından 
birine gittim – o, Katolik! İncil’de – orijinal 
İbranice, Yunanca ya da Kral James Onay-
lı İncil’de – bütün eşlerinize ve onların do-
ğurduğu çocuklara maddi manevi destek 
verebildiğiniz sürece, birden çok eşinizin 
olmasını kınayan hiçbir bölüm yok. Mil-
yonlarca sahte vaiz (sahte öğretmenler, sahte 
peygamberler) birçok yanlış doktrin ve kafa 
karışıklığı yayıyor ve durumu tüm İncil’i öğ-
reten bizleri şeytani, kendilerini iyiymiş gibi 
gösterdikleri için sonsuza dek Cehennem-
de yanacaklar! Ortalama bir insanın İncil’i 
hiçbir zaman okumadığını, okuduğunda da 
genellikle sahte versiyonlarından birini oku-
duğunu biliyorlar. Gelgelelim, bu Şeytan’ın 
insanlarının bütün dünyanın kafasını karış-
tırmak için kullandığı birçok yoldan yalnız-
ca birisidir (Esinleme 12:9, 13:11-14).

Artık devlet sizi öyle bir kandırdığına 
inanıyor ki, insanların kiliseme gelmesini 
açıkça yasaklamaya muktedir. Yine mül-
kümüzün ve kiliseme gelen herkesin mül-
künün peşine düşüyor, onların çocuklarını 
kaçırıyorlar. 1964 yılında kurtarıldığımdan 
bu yana bana karşı sahte suçlamalarda bulu-
nuyor, beni ve yanımdakileri sahte suçlardan 
hapse atıyor, bize karşı sahte tanıklar kulla-
nıyorlar. Şeytan bütün dünyayı köleleştirdi 
ve git gide daha fazla kafa karışıklığına sebep 
olacak.3 İnsanlar uykularından uyanıp Ya-
hova’yı akıllarına sokmazlarsa çocuklarını, 
mallarını, akıllarını ve ruhlarını, kısacası her 
şeylerini kaybedecekler. Yahova’yı aklınıza 
sokun! 

Yakın zamandaki sis perdelerinin ara-
sında şunlar var: bankaların borçlarını öde-
yememesi, rekor niteliğinde gayrimenkul 

haczi, yüksek işsizlik oranı, devlet baskısı, 
otomobil üreticilerine, bankalara ve sigorta 
şirketlerine verilen devlet kredileri, İran’daki, 
Irak’taki ve Afganistan’daki askeri faaliyetler, 
yüksek enflasyon, emisyon üst sınırı ve tica-
reti, yasa dışı Katolikleri, Katolik ve Müslü-
manlara (ki Müslümanlık da Katolikliğin bir 
bölümüdür) oy vermeleri için ülkeye sok-
ma amaçlı göç sorunları, terörizm, şarbon 
krizleri, küresel ısınma yalanı, domuz gribi 
salgını, sağlık hizmetleri faturaları, kürtajlar 
(cinayetler), eşcinsellik, lezbiyenlik, Obama, 
Müslümanlar, tek-dünya devleti, Guantana-
mo tutsakları, New York’taki terörist duruş-
maları, baskına uğrayan kiliseler, saldırıya ve 
tehdide maruz kalan İsrail insanları; aslında 
Tarikat Farkındalık Ağı’nın yeniden açılışı 
olan Wellspring’in ünlenmesi, FBI’ın Hristi-
yanları (eski Hristiyanları) beyinleri yıkana-
rak vaizlerle ilgili yalan söylemeyi öğrenme-
leri için Wellspring’e gönderişi, komünizm 
ve sosyalizmle ilgili tartışmalar ve çay parti-
leri. Her gün yeni bir şey çıkıyor ve bu arada 
asıl hedef olan din ve konuşma özgürlükleri 
buhar olup uçuyor.

Yeniden doğmuş Hristiyanlarla ilgili yalan 
söylemek, onları karalayıp adlarını lekelemek 
neden nefret suçu sayılmıyor? Aslında sayılıyor, 
çünkü hedef biziz, çünkü Vatikan’ın tek-dün-
ya devletinin kötülüğünü ortaya çıkarıyoruz. 
Radyo programı sunucuları Roma’nın avucuna 
düştüler çünkü onlar bütün bu sorunların kay-
nağını gün yüzüne çıkarmıyorlar.4 Onlar tam 
olarak Vatikan’ın yapmalarını istediği şeyi ya-
pıyorlar – bu da, olan biten her şey için Bush’u 
ve Obama’yı suçlamak. Onların seçilme sebebi 
buydu – dikkatleri Vatikan’dan uzaklaştırmak. 
Obama da Vatikan’ın kuklalarından biri! 

TERÖRİSTLER
SİS PERDELERİ

Yazan: Tony Alamo

1 Yarat. 25:1, 6, 29:30, Mıs. Çık. 21:10, Çöl. Say. 12:1-10, Yasa. Tek.. 21:15-17, 25:5-6, Hakim. 8:30, II Sam. 3:1-5, 12:7-10, Yeş. 4:1, Mal. 2:14-16, Matta 5:17, I Tim. 4:1-3, İbr. 13:4   2 Lev. 18:22, 26-30, 20:13, 
Yasa. Tek.. 22:5, 23:17, I Krallar 14:24, 15:11-12, Rom. 1:18-32, I Kor. 6:9-10   3 Yeş. 14:10-17, Esin. 12:9, 18:9-13, 23-24   4 Esin. 17:1-9, 18:21-24   
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Vatikan sizin kendinizin akıllı, onlarınsa 
aptal olduğuna inanmanızı istiyor. Kafanızın 
karışmasını istiyorlar ve kafanız gerçekten 
karışık. Şeytan bütün dünyayı kandırıyor 
(Esinleme 12:9). Şeytan ve onun tek-dünya 
devletinin istediği tek şey özgürlüğümüz – 
din özgürlüğümüz ve konuşma özgürlüğü-
müz, ABD anayasası, İnsan Hakları Yasası ve 
Bağımsızlık Bildirgesi!

Papalar, “ABD Anayasası’nın Canı Ce-
henneme!” diyor (Peder Leeming, Amerika 
dergisi, 23 Temmuz 1963; “Hatalar Müf-
redatı,” Papa IX Pius Quanta Cura genel-
gesi; Roma “Kilisesi”nde Elli Yıl, Charles 
Chiniquy; Amerika ya da Roma, İsa ya da 
Papa, John L. Brandt, Hristiyan Yayıncılık 
Kurulu; Birleşik Devletler Özgürlüklerine 
Karşı Yabancı Komplosu, Samuel F. Morse; 
Cehennemîn Mühendis Birliği, Edwin A. 
Sherman). 

Anayasa’yı, İnsan Hakları Yasasını, Ba-
ğımsızlık Bildirgesi’ni elimizden almalarına 
izin verirsek, biz ve siz sözlerimizi inkar et-
mezsek Hristiyanların kellesini keser ve yine 
kazıkların ucunda yakarlar! Sözünüzü geri 
alırsanız, sonsuza dek Cehennemde ve Ateş 
Gölü’nde yanarsınız! Tövbe edin!

DÜNYA TİCARET MERKEZİ 
— NEDEN?

Dünya Ticaret Merkezi’nin havaya uç-
masına neden devlet yetkilileri bulaşmıştı? 
San Francisco Examiner (11 Haziran 2002, 
Bölüm A, sayfa 9, sütun 1-5)’de çıkan bir 
makalede, Başkan Bush’a, Başkan Yardımcısı 
Cheney’e, Ulusal Güvenlik Danışmanı Con-
doleezza Rice’a, Savunma Bakanı Donald 
Rumsfeld’e ve Ulaştırma Bakanı Norman 
Mineta’ya yedi milyar dolarlık bir dava açan 
avukat Stanley Hilton’ın5 sözlerinden alıntı 
yapılıyor. Stanley Hilton on dört kurbanın 
ailelerini temsil ediyor. Ülke çapında dört 
yüz davacı mevcut. Bu makale ve “Jones Ra-
poru” adlı röportaj, Başkan Bush’un 11 Eylül 
saldırılarını yaratma komplosunda yer aldı-
ğını belirtiyor. Makale ve röportaj Bush’un 
işleri düzenlemeye yardım ettiğini, böylece 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bütün 
güvenlik personelinin başlarını başka yöne 
çevirip Dünya Ticaret Merkezi’nin mahvına 
izin vermesini sağladığını iddia ediyor. Bay 
Hilton aynı zamanda, elinde bin Ladin’in 
yıllar önce böbrek yetmezliğinden öldüğü-
ne dair kanıtlar olduğunu belirtti. Stephen 
Hilton söze devam ederek Bush’un [ölü] bin 
Ladin’in düşman imajını halkı kışkırtmak, 
yönetiminin politik kavrayışını sağlamlaş-

tırmak için kullandığını söyledi. Bu doğruy-
sa, Roma, Roma’nın dünya devleti ve haber 
basını (propagandacılar) her gece ve gündüz 
yaptığı gibi sizi yine çıkmaz sokağa sokuyor.

Bush ailesi de Obama gibi, Vatikan’ın 
kuklalarıdır. Vatikan ne yapmalarını isterse 
onu yaptılar ve yapıyorlar. Başkan Reagan 
bana, Vatikan’ın kölesi olduğunu, o ne derse 
onu yaptığını itiraf etti! 

“Jones Raporu” sunucusu Alex Jones 
da Stanley Hilton’la röportaj yaptı (web 
sitesine www.prisonplanet.com/jones_re-
port_031403_hilton.html adresinden ula-
şabilirsiniz). Hükümet destekli terörizm 
konusunda uzman olan Stanley Hilton şu 
sözleri sarf etti: “Geçtiğimiz Mayıs ayında, 
Bush, Cheney, Rumsfeld ve Birleşik Devlet-
ler hükümetini yöneten başka birkaç terö-
riste karşı, kendi politik gündemlerini des-
teklemek için 9/11 saldırılarına yardım ve 
yataklık etmenin yanı sıra saldırıların ger-
çekleşmesine sebep olmakta suç ortaklığı 
suçundan dava açtık.” “Devletin [Vatikan’ın 
tek-dünya devleti] son derece kuvvetli di-
renişiyle karşı karşıyayız. Ulusal güvenliğin 
her şeyden önce geldiğini iddia ediyorlar. 
Belgeleri yayınlamak istemediklerini iddia 
ediyorlar. Ama ben devletin sorumlusu ol-
duğu şeyin kurbanı olan insanları temsil 
ediyorum.” Hilton aynı zamanda, elinde 
Bush’un danışmanları Wolfowitz, Worm-
ser, Feith, Perle ve geri kalanından gelen, 
9/11’den önce yazılmış notlar olduğunu id-
dia ediyor. Bu notlarda coşkulu bir biçim-
de, amaçlarını gerçekleştirmelerine yardım 
edecek, bir şok değeri taşıyan, “Pearl Har-
bor benzeri bir olay,” “YENİ BİR PEARL 
HARBOR” olmasını diledikleri görülüyor. 
“Uçak korsanlarından biriyle evli olan bir 
tanığım var. Teröristlerin yedisini tanıyor, 
çünkü onlarla görüşmüş. Bu Arap korsan-
lar temelde ikili ajanlarmış. Yani on, on beş 
yıldır ‘hücre’lerde, Amerika’nın içinde iş 
görüyorlarmış. Bazıları El Kaide terimini 
kullanıyordu. Başka terimler de kullanıyor-
lardı. El Kaide hiçbir anlamı olmayan bir 
terim. Onlara Müslüman Kardeşliği ya da 
başka bir şey de diyebilirsiniz. Onlar aslın-
da, Birleşik Devletler hükümetinin yardım 
ve yataklık ettiği bir dizi hücre. Bu kadın 
1993’te, Dünya Ticaret Merkezinin ve Ok-
lahoma City’nin bombalandığı tarihlerde 
teröristlerden biriyle evliymiş. ‘Eski kocası’ 
bombalama olaylarından birkaç hafta önce 
Oklahoma City’ye gitmiş. Belli ki bu işe 
de karışmışlar. Burada karşımızdaki, Arap 

fanatiği gibi görünen ikili ajanlar. Gelge-
lelim, bu kadının vurguladığı noktalardan 
biri, onların aslında Müslüman olmadığıy-
dı. Onlar Kuran’dan çok çapkınlıkla ilgile-
niyorlar. Bu insanlar içki içiyordu ve son 
derece laikti. Bush ve suçlu arkadaşlarının 
inanmamızı istedikleri gibi fanatik, bağnaz 
Müslümanlar değillerdi. Birleşik Devletler 
hükümetinden düzenli biçimde maaş alı-
yorlardı. Onları CIA, FBI ve karşı istihbarat 
kuruluşları işe almıştı. Onlara para ödeni-
yor ve çeşitli faaliyetler konusunda Birleşik 
Devletler’in hükümet kuruluşlarıyla bilgi 
alışverişi yapmalarına izin veriliyordu.”

Alex Jones bunun ardından, “Sizi bura-
da durduracağım, Bay Hilton,” dedi. “Ana 
akım raporları zaten söylediğiniz her şeyi 
destekliyordu. Yeminli ifadeler sayesinde bu 
bilgiler elinizde. Ama herkesin yok saymak 
istediği şey, korsanların en az üçünün yerel 
bir hava sahasında değil, Pensacola Donan-
ma Hava İstasyonu’nda eğitim aldığı ve bu 
eğitimi hükümetin verdiği gerçeği. Şimdiyse 
korsanların sekizinin, bize verilen adlar al-
tında, Orta Doğu’da hala sağ olduklarını ve 
televizyona röportaj verdiklerini öğreniyo-
ruz. Onların yüzlerini tanıyor, adlarını bili-
yorsunuz. Bunlar aynı insanlar. Aynı zaman-
da, Muhammed Atta Monterey’de savunma 
dil okuluna gönderiliyor.” ABD hükümeti 
birçok terörist saldırısında Müslümanlarla el 
ele vermiştir. ABD hükümetinin onlara fazla 
yüklenmemesi gerekiyor (bugün yüklenme-
dikleri gibi), çünkü aksi takdirde Müslü-
manlar işbirliklerini (9/11’de, ABD hüküme-
ti ve Vatikan’la) gün yüzüne çıkarırlar. 

Röportajın ilerleyen bölümlerindeki, 
dünya egemenliğinin peşinde olanın Ya-
hudiler olduğu yönündeki iddiaları dışın-
da, Hilton ve Jones’un röportajda söylediği 
her şeye katılıyorum. Yahova bunu yapanın 
İsrail değil, Roma olduğunu söylemiştir.6 
Yahova, Roma’yı yerle bir edip7 İsrail için 
savaşacağını8 söylemiştir. Nasıl kötü Ameri-
kalılar varsa, kötü Yahudiler de vardır; bütün 
uluslarda az sayıda da olsa kötü insan vardır. 
Yahova’nın seçilmiş insanları İsraillilerdir.9 
Yahova dünyadaki bütün iğrençliklerin su-
çunu Roma’ya yükler.10 Roma ve onun kuk-
laları Yahudilere zulmediyor, onları hemen 
her konuda yargılıyor ve yalan yere suçluyor. 
Şeytan hem İncil’i onlar yazdığından, hem 
de Mesih’in ta kendisi, Her Şeye Kadir Yaho-
va Yahudi olduğundan11 Yahudileri sevmi-
yor. Bu yüzden Yahudilere saldırdığını duy-
duğunuz insanlar, Roma’daki şeytanın, ya 

5 Stanley 23 yıldır avukatlık yapmaktadır ve şu anda San Francisco’daki kendi hukuk firmasının başındadır. Duke Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Stanley bağımsız savcı Kenneth Starr’ın sınıf arka-
daşıydı ve 1979 ve 1980 yıllarında Washington D.C.’de, Senatör Robert Dole’a yardımcılık/danışmanlık yapmıştı. Hilton 1975’ten bu yana Kaliforniya Eyalet Barosu üyesidir ve San Francisco’da avukatlık 
yapmaktadır. 6 Esin. Böl. 17, 18:1-3  7 Esin. 16:17-19, 17:9-18, 18:4-24, 19:1-2, 11-21, 20:7-10  8 Yeş. 31:4-5, Hez. Böl. 38-39, Zek. 2:5-9, 10:3-6, 12:2-9, 14:1-3, 12  9 Yasa. Tek. 7:6-8, 14:2, 32:7-12, Mezm. 
33:12, 135:4, Yeş. 14:1, 44:1, 45:4, Zek. 2:7-8  10 Esin. 17:1-13, 15-18, 18:1-3  11 Mıs. Çık. 24:4, Mezm. 147:19, Yer. 30:1-2, Matta 1:1-18, Luka 2:11, 3:23-38, Rom. 3:1-2, İbr. 1:1, II Pet. 1:21, 3:2, 15, Esin. 
1:1-2, 11, 19  

http://www.prisonplanet.com/jones_report_031403_hilton.html
http://www.prisonplanet.com/jones_report_031403_hilton.html
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da Şeytan’ın ta kendisinin kullandığı, yanlış 
yönlendirilmiş insanlardır. 

New York’taki avukatlarımdan biri olan 
Ron Kuby, “Sıkıntılı Zamanlarda Tasalan-
dırıcı Sorular” ve “Dünya Ticaret Merkezi: 
Dehşet & Trajedi, Cesaret & Gizem”12 baş-
lıklı iki makalede şunları belirtmiştir: “Fikir 
babası [Dünya Ticaret Merkezi’nin 1993’te 
bombalanışının arkasındaki] Birleşik Dev-
letler hükümetiydi. Bu baştan beri sahte ve 
hükümetin tasarladığı bir komploydu. Bu 
komplo hükümet tarafından planlanmamış 
olsa hiçbir yere varamazdı.”

Papa Amerikalı kuklaları aracılığıyla, 
Birleşik Devletler’de daha fazla terörizm 
olayının yaşanacağını, bunların kimyasal sa-
vaş formunda olacağını söylüyor. Bu sözler 
Amerikalıları o kadar korkuttu ki, aslında 
kötü adamlar, terörist olmayan kişilere kar-
şı savaş başlatmaya razı oldular. Hükümette 
yer alan yüzlerce bilgili ve gerçek vatanseve-
re göre, kötü adamlar, teröristler, ellerinde 
kimyasal silah bulunduranlar, sahte ABD 
Başkanı ve onun yönetiminde yer alan, Ro-
ma’nın kontrolü altındaki kişilerdir. Birçok 
Başkan Papa olmasa hiçbir zaman hamle ya-
pamayacağını ve Papa’nın emirlerine uyma-
ya yemin ettiğini belirtmiştir. 

VATİKAN - KÖKEN
Amerikalılar savaş karşıtı protestoların-

da fazla öfkeli olduklarında, Papa ve Amerika 
Birleşik Devletleri’ndeki kuklaları başka birçok 
9/11 ve Pearl Harbor’ın yaşanmasına sebep 
olacak; bunu yaparkenki amaçları, Bush ve 
savaş karşıtı gösteri yapan herkesi, bunu yap-
tıkları için utandırmak. Ama Pearl Harbor ve 
9/11’lere kimin sebep olduğunu unutmayın. 
Bir sonraki Pearl Harbor ya da 9/11 burada 
gerçekleştiğinde, Alamo’yu, Dünya Vaizi Tony 
Alamo’yu hatırlayın. Ben size söylemiştim ve 
38 yıldır (artık 45 yıl oldu) size aynı şeyleri söy-
lüyorum. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ve 
dünyanın geri kalanındaki insanlar, ne zaman 
akıllanıp başınıza bu korkunç şeylerin gelmesi-
ne kimin sebep olduğunu anlayacaksınız? 

Roma ve papalarıyla ilgili milyonlarca kitap 
yazıldı. Dünyanın bütün sorunlarının kayna-
ğının ne olduğuna inanmayı reddederseniz, o 
sorunların sonu hiçbir zaman gelmez. Yalnızca 
Papa’nın kuklalarıyla savaşırsanız, dünyanın en 
şeytani tarikatının dallarını budamakla kalırsı-
nız ve bu yalnızca Roma’yı, Yahova bu kötü, gü-
cünü Şeytan’dan alan, tarikat basınını ilk ve son 
kez yok edinceye dek güçlendirmiş olursunuz.13

Bütün sorunları kuklalarının yarattığına 
inanmanız Papa’nın çok hoşuna gider. Bu Pa-

pa’nın, Roma’nın ve Vatikan’ın Pamuk Prenses 
gibi görünmesini sağlıyor. Sırf basında, “Savaş 
istemiyorum,” diyor diye Papa’nın dünyayı 
kontrol etmek istemediğine inanıyorsunuz. 
Ama onun dünyayı kontrol etme planı şok ya-
şatma ve yatıştırma, bunu tekrar tekrar yapma 
yöntemlerini içeriyor: 9/11 ve yatıştırma, 9/11 
ve yatıştırma, 9/11 ve yatıştırma gibi. Bunu, is-
tediğini elde edene dek yapacak. 

Papa’nın basını, “Bakın, Müslümanlar 
neler yaptı,” diyor. Onun kuklaları delidir. 
Onun söylediklerini yaparak mesulü Papa 
olan istismarı sineye çekiyorlar. Papa Bush’a, 
“Onların seninle dalga geçmesinden endişe-
lenme, George,” diyor. “Amerikalıların sana 
karşı nefreti en üst düzeye ulaştığında on-
ların kendilerini it gibi hissetmesine sebep 
olacağız ve biz Amerika’yı 9/11 gibi başka 
terörist saldırılarıyla taciz etmeye başladı-
ğımızda, kahraman gibi görüneceksin. Sen 
hiç merak etme, George. Seni büyük bir ada-
ma dönüştüreceğim. Basının seni yere göğe 
sığdıramamasını sağlayacağım. Konuştuğu-
muzdan kimseye söz etme, yeter. Roma cadı-
lar meclisimizi, dünyadaki her şeyden iyi ko-
rumalıyız. Unutma, George, ABD insanları 
gerçekten öfkelenene dek savaşa girmeyecek. 
O yüzden ne kadar öfkelenirlerse onlara o 
kadar çok terörist ve 9/11 vereceğiz, onlar da 
sonunda tek-dünya sistemimizde ihtiyacımız 
olan ülkeleri ele geçirmeye razı olacak.” 

Roma’nın Amerika’daki kuklaları, ABD 
Anayasası’nın koruyucusuymuş gibi davra-
nıyor, ama içlerindeki casuslara bakılırsa, 
onlar aslında bunun tam tersi. Propaganda-
cılar bizi Iraklıları öldürdüğümüz takdirde 
teröristlerden kurtulacağımıza inandırıyor. 
Ama aslında terörist olmayanları öldürür-
sek, geriye yalnızca teröristler kalır. Yahova 
da bu yüzden bana suçlu tarafları yok etmek 
üzere olduğunu söyledi ve bu yüzden “yer-
yüzü krallarına korku salar” (Mezmurlar 
76:12) ve “İnsanoğullarına neler neler yapar” 
diyor (Mezmurlar 66:5). 

Milyonlarca insana göre Ron Kuby’nin 
söylediği şeyler ve bu literatürde sözü edi-
len diğer şeylerin kesinlikle doğru olduğu 
aşikardır. Yahova’nın Sözü doğrudur, verdi-
ği sözler de gerçektir.14 Dünün ve bugünün 
sıkıntılarının tamamı Roma’dan, “FAHİŞE-
LERİN ANASI”ndan, Vatikan’dan (Esinle-
me 17:5) kaynaklanmaktadır. Bu insanların 
Roma tarikatının ve dünyaya egemen olma 
komplosunun bir parçası olduğunu biliyo-
ruz. Öyle olmasaydı, yaptıkları bariz olan 
şeyleri böyle gözümüze sokarcasına yap-

mazlardı. “Büyük kırmızı ejder”in, yani şey-
tanın kötü ruhuyla Roma’ya güç verdiğini ve 
dünyayı birçok şeytani ciniyle adeta büyüle-
diğini biliyoruz.15

BİZ, HALKI PEŞİNDEN 
SÜRÜKLÜYOR

Hitler’le eşit mertebede bir Nazi olan Her-
mann Goering Nürnberg duruşmalarında, 
“Elbette, insanlar [her ulustan] savaş istemi-
yor: ama bunu isteyen [savaşları planlayan] 
her zaman ülke liderleridir ve söz konusu 
demokrasi de, faşist bir diktatörlük de, parla-
mento da, komünist diktatörlük de olsa,  iş her 
zaman kişinin insanları peşinden sürükleme-
sine dayanır. Sesleri olsa da olmasa da insan-
ların her zaman liderlere boyun eğmesi sağ-
lanabilir. Bu kolaydır. Tek yapmanız gereken 
onlara SALDIRI ALTINDA OLDUKLARINI 
[KÖTÜ BİR İNSANIN YA DA ÜLKENİN 
SALDIRISI] söylemektir; onlar peşinizden 
gelecektir. Barış yanlılarını [savaşa karşı olan-
ları] vatansever olmadıkları gerekçesiyle kına-
yacaklardır ve onların ülkeyi tehlikeye maruz 
bıraktığını söyleyeceklerdir.” Yine bu cümle-
ler de, Nürnberg, Almanya’daki Nürnberg du-
ruşmalarının belgelerinde kayıtlıdır.16 

Dr. R. Joseph, Amerika İhanete Uğradı: 
Bush, bin Ladin, 9/11 kitabının17  II. Bölümün-
de “Ayrıntılı bir biçimde, belgelendirilerek su-
nulan gerçeklerin zenginliğini temel alarak, 
FBI, CIA ve Bush yönetiminin üst düzeyle-
rindeki yetkilileri hıyanet ve 9/11/2001’de 
nerdeyse 3.000 Amerikalıyı katletmekle suç-
luyoruz,” cümlelerini sarf etmiştir. “’FBI Ka-
rargahı’ndaki ana personel, aslında ... [Papa] 
için çalışan casuslar ya da köstebekler [kadar 
kör] olmalı... Önemli FBI Karargahı persone-
li... Neredeyse açıklanamaz bir biçimde, yol 
barikatları kurup Minneapolis’in çaresizce ça-
balarına engel olmaya devam etti... teröristleri 
durdurmak için... bir uçağın kontrolünü ele 
geçirip uçağı Dünya Ticaret Merkezi’ne dar-
be vurmak için kullanmayı planlıyorlardı.’ Bu 
cümleler adı belirtilmeyen bir FBI denetmeni 
ve Coleen M. Rowley adlı FBI Özel Ajanı ve 
Ana Kısım Danışmanı tarafından doğrulandı. 
Bu kitabın, yani Amerika İhanete Uğradı’nın 
II. bölümünde belirtildiği gibi, FBI, CIA ve 
Bush yönetiminin ‘Noktaları Birleştirmek’te 
başarısız olma sebebi noktaların bizzat onlar 
olmasıdır.” 

9/11’den üç ay önce, süpermarket dergi-
si Sun’ın 3 Temmuz 2001 baskısında, Vati-
kan’ın sonbaharın başında Birleşik Devlet-
ler’de büyük bir terörizm dalgasının ortaya 
çıkacağını öngördüğü yazmıştır. Vatikan’da 

12 “Sıkıntılı Zamanlarda Tasalandırıcı Sorular, Dünya Ticaret Merkezi Saldırılarının Tarihi’ne Yakından Bakış,” James S. Adam, 5 Ekim 2001, www.serendipity.li/wot/adam.htm; “Dünya Ticaret Merkezi: 
Dehşet & Trajedi, Cesaret & Gizem,” James S. Adam, www. newsmedianews.com/wtc.htm; “Ron Kuby’yle Röportaj,” yazan: Husayn Al-Kurdi, www.sonic.net/~doretk/ArchiveARCHIVE/HUSAYN%20
ALKURDI/Interview%20with%20Ron%20Kuby.html  13 Dan. 4:10-15, 20-26, Matta 3:10  14 Yasa. Tek. 7:9, II Sam. 7:28, I Krallar 17:24, II Tarih. 6:10, Mezm. 119:89, 121:3, Matta 5:17-18, 24:35, II Kor. 
1:9, 20, 6:7, I Sel. 2:13, 5:24, II Sel. 3:3, II Tim. 2:13, Titus 1:2, II Pet. 3:9, Esin. 19:10, 22:6 15 II Tim. 3:13, I Pet. 5:8, Esin. 12:9, 12, 13:13-18, 17:9-13, 18:23, 19:20, 20:10 16 Nürnberg Güncesi, Gustave 
Gilbert, Nürnberg duruşmalarında verilen Paskalya arasında Goering’le röportaj yapmak üzere atanmış müttefik psikolog, 18 Nisan 1946 17 University Press, Kaliforniya  



4

peygamber yoktur. Onlar yalnızca politik sa-
vaş çığırtkanları ve teröristlerdir. Elbette bu-
nun üzerinden iki ay kadar geçtikten sonra, 
uzaktan kumanda edilen iki uçak Dünya Ti-
caret Merkezi’ne çarptı ve bu, farklı zaman-
larda binaya yerleştirilmiş olan birden çok 
bombayı tetikledi; Dünya Ticaret Merkezi 
yerle bir oldu. Neredeyse üç bin Amerikan 
vatandaşı canından oldu.

Vatikan siyasi bir organizasyondur. Yaho-
va’yı bilmezler, ama O’na her şekilde saygı-
sızlık ederler. Ben, Tony Alamo, 9/11’den iki 
ay önce Amerika halkına bir mesaj yazmaya 
başladım. Aynı zamanda, ABD halkına ve 
dünyaya Vatikan ve onun siyasi liderlerinin 
2001 sonbaharının başında, Birleşik Devlet-
ler’de kesinlikle bir terörist kampanyası baş-
latacaklarını haber veren mesajlar kaydettim 
ve mesaj bantlarını yayınladım. Vatikan için 
terörist saldırılarını önceden tahmin etmek 
kolay, çünkü teröristler onlar ve kontrol et-
tikleri kişiler. 

Yeni terörist saldırıları olacağı yönünde 
tehditler, kandırılmış Amerika halkının te-
rörizmi durdurmak için ne yapabileceklerini 
sormak için, Yahova yerine devletin başına 
koşmalarına sebep oluyor. Ulusların lider-
leri Amerikalılara hiç umut vermiyor. Bu 
dünyadaki manevi kötülüğün yüksek güçle-
ri, dünya insanlarının “umudunun” olmasını 
istemiyor. Umudun Yahova yerinde kendi-
lerinde bulunduğunu söyleyerek insanlara 
yalan söylüyorlar. 

GEÇMİŞTEN YANKILAR
Dr. R. Joseph’in Amerika İhanete Uğ-

radı “ adlı kitabı “Özgür dünya’nın ‘yeni 
dünya düzeni’ vaat eden yeni lideri, iktida-
ra demokratik yollarla gelmedi. Başkanlık 
oylarının çoğunluğuyla kazanmayı başara-
mayınca göreve atandı. Ama bankaların, sa-
nayicilerin ve uluslarüstü şirketlerin desteği 
arkasındaydı; buna Amerika’nın önde gelen 
ailelerinin ve George Bush’un babasının 
kontrol edip yönettiği kurumlar dahildir,” 
sözlerine yer vermektedir. 

Dr. Joseph’in kitabının da dediği gibi “Gö-
reve geldiği yıl, ulusumuz terörist saldırısına 
uğradı. Ulusumuzun en tanınan sembolle-
rinden biri yandı, sonra yerle bir oldu.” Dr. 
Joseph söze şöyle devam ediyor: “Bu, kur-

nazca ve iyi hazırlanmış bir plandır. Devlet, 
‘suçlu teröristlerdir’ dedi, ‘yabancı teröristler 
ve onların ajanları.’ Gelgelelim, insanlara 
söylenmeyen şey, görünürde soruşturmanın 
başında olan adamın kritik bilgileri sildiği ve 
polisin soruşturma raporlarını yeniden yaz-
dığıydı. Bunu, hükümeti [Vatikan’ı] korumak 
ve onun bu kalleşçe işte rol oynadığı gerçe-
ğini örtbas etmek için yaptı.” Dr. Joseph’in 
kitabı aynı zamanda şu iddialara yer veri-
yor: “Devlet ve ulusun basını, teröristlerin 
başıboş dolaştıkları ve ulusun tehlike içinde 
olduğu, özgürlüğün bizzat saldırı altında ol-
duğu konusunda uyardı. İnsanlara ulus ve 
özgürlüğün terörizmden korunması gerek-
tiği söylendi. ‘Yeni dünya düzeni’ vaat eden 
lider, ulusu yalnızca kendi partisinin insan-
ları terörizmden koruyabileceğini söyleyerek 
uyardı. Yalnızca onun partisi ulusal güvenlik 
konusunda endişeliydi. O, dalkavukları ve 
onu destekleyen basın insanların onlara oy 
vermesini, onun partisine çoğunluk sağla-
masını talep etti ve o, ona karşı çıkanların 
vatanseverliğini küçümsedi. Muhalif partile-
rin yetkilileri tehdit edildi. Kanunlar aceleyle 
yürürlüğe kondu ve onun iktidarına karşı ge-
lenler tarafından bile desteklendi. İnsanlara 
[propagandacıların dediğine göre] anayasa-
nın kendisinin vatandaşları korumak, öz-
gürlüğü korumak, [ve] ulusu korumak için 
değiştirildiği söylendi. Lider ‘kanunların faz-
la liberal olduğundan’ yakındı. ‘Teröristlerle 
‘ilişkilendirilen’ler pusuya düşürülüp hiçbir 
suçlama olmaksızın hapse atıldı, mallarına, 
evlerine ve hayır işlerine devlet tarafından el 
kondu. Vatandaşlar, çocuklar, devlet yetkili-
leri, çalışan erkek ve kadınlar, arkadaşlarını, 
komşularını ve iş arkadaşlarını gözetleyerek 
casusluk yapmaları, kuşkulu olabilecek her-
kesi, her şeyi bildirmeleri için teşvik edildi. 
Ve kuşkulu görülenler hiçbir suçlama olmak-
sızın pusuya düşürüldü, hapse atıldı, yasal 
temsilci tayin etmelerine izin verilmedi ve 
birçoğu bir daha görülmedi, onlardan haber 
de alınmadı. Sonra lider devlet memurluğu 
kanunlarının, yalnızca kendi seçtiği insanları 
işe alabilmesini ve hoşnutsuzluğunu kaza-
nanları işten kovmasını sağlayacak şekilde 
değiştirilmesini talep etti. Liderin bu güce, 
insanları ulusu tehdit eden teröristlerden ko-

rumak için ihtiyaç duyduğu söylendi. Ama 
gerçek teröristler, “terörist saldırısı”ından 
[Alman parlamento binası Reichstag’ın tah-
ribatından] sorumlu olan kişiler devletin en 
güçlü adamlarının kontrol ettiği hükümet 
çalışanlarıydı. Hermann Goering sonradan 
şu şekilde böbürlendi: ‘Reichstag’ı [Alman 
parlamento binasını] kim yaktı? Ben yaktım.’ 
Goering bu sözleri sarf ederek övündü.” Dr. 
Joseph’in kitabı, “İnsanların [Almanların] 
sonradan öğrendiği, ama birçoğunun önce-
den de kuşkulandığı gibi, Reichstag’ı yakan 
[yakılması için talimat veren] Hitler, Goering 
ve Naziler [Nazi partisi] idi” diyor.18

Reichstag yangını 2. Dünya Savaşı’ndan 
önce, 27 Şubat 1933 tarihinde gerçekleşti. 
Yangını Naziler başlattı, suçu Komünistlerin 
ve Yahudilerin üzerine yıktılar ve bu olayı, 
“halkın [Almanların] ve devletin korunma-
sı için” savaşa gitme kararının alınması için 
kullandılar. Bu karar, anayasal korumaları 
ortadan kaldırıyordu. 28 Şubat 1933’te, yani 
yangından sonraki gün, Hitler’in diktatörlü-
ğü başladı. 19 Bu, 9/11’den sonraki gün Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde olan şeyin tıpatıp 
aynısıdır. O gün Papa ve kuklaları dünyayı 
kontrolleri altına almışlardı — ya da öyle 
sandılar. Ama biz “büyükbaş hayvanlar”ın 
hepsi onların yaptıklarından habersiz deği-
liz.20 O günlerde Komünistler ve Yahudiler 
suçlanmıştı. Bugünse, yıllar önce böbrek 
yetmezliğinden öldüğü söylenen bin Ladin, 
Arap ülkeleri ya da Irak’ın Saddam Hüseyin’i 
suçlanıyor. Heir Papa ve dünya liderlerinden 
oluşan Nazi Partisi, “Yalanlar ve propagan-
da, şahane değil mi?” diyor.21 Biyografi Ka-
nalı’nın 5 Mart 2003’teki, Vatikan üzerine 
yaptığı iki saatlik özel programda dediği 
gibi, ulusların liderleri, “Evet, efendim,” di-
yor, eğiliyor ve Papa’nın ayaklarını öpüyor. 

Hitler ve Goering hala hayattalar mı? Ce-
vap, hayır. Nazi Partisi hala hayatta mı? Evet. 
Joseph, Bush’un danışmanlarından birden 
çoğunun Nazi savaş suçluları olduğunu be-
lirtiyor.22 Ayrıca, onların kızları ve oğulları 
da ülkemizde. Dr. Joseph söze bunların “güç-
lerini pekiştirmek için terörizm ve terörizm 
tehdidini kullanan insanlar” ile aynı kişiler 
olduğunu söyleyerek devam ediyor. Vatikan 
ve kuklaları 9/11 için yine başkalarını, Arap 

18  Amerika İhanete Uğradı: Bush, bin Ladin, 9/11 Dr. R. Joseph, www.universitypresscalifornia.com/AmericaBetrayed1.html  19 Britannica Ansiklopedisi, On Beşinci Baskı; “Reichstag’ı Kim Kundakladı,” 
www.expatica.com; İkinci Dünya Savaşı: Eksiksiz bir Tarih, Martin Gilbert; İkinci Dünya Savaşı, John Keegan  20 Katolik Emperyalizmi ve Dünya Özgürlüğü, 20. Yüzyılda Vatikan Emperyalizmi, Latin 
Amerika ve Vatikan, Vatikan’ın Soykırımı, Katolik Kilisesi Yirminci Yüzyıla Karşı, Vatikan Moskova Washington İttifakı ve Asya’da Vatikan, Avro Manhattan; Katolik Politikaları, Robert W. Bialek;  Cehen-
nemîn Mühendis Birliği, tercüme eden Edwin A. Sherman; Amerika ya da Roma, İsa ya da Papa, John L. Brandt; Roma Katolikliği, Loraine Boettner; Burada Papa Yok, Ian R.K. Paisley; Papa Komplosu 
Açıklanıyor, Rahip Dr. Edward Beecher, Teolog; Romacılık: Ülkenin Karşısındaki Tehdit, Jeremiah Crowley; Vatikan Avrupa’ya Karşı, Edmond Paris; Roma Katolikliği ve İktidara Gelecek İnsan Yapımı Süper 
Tek-Dünya Kilisesiyle İlgili Gerçek, Vaiz A.L. Lindholm; Birleşik Devletler Özgürlüklerine Karşı Yabancı Komploları: Brütüs’ün Sayıları, Samuel F. Morse  21 Hitler’in Papası, John Cornwell; Başımızdakiler, 
David Halberstam; 911: Büyük Yalan, Thierry Meyssan; Goebbels Günceleri: 1942-1943, Louis P. Lochner, Joseph Goebbels; Son Yazılar 1945,  Joseph Goebbels’in Günceleri, tercüme eden Richard Barry, 
Joseph Goebbels; Goebbels Günceleri: 1939-1941, tercüme eden. Fred Taylor; Hitler’in Kazandığı Savaş: Tarihteki En Kötü Şöhretli Propaganda Kampanyası, Robert Edwin Herzstein; Propagandanın Zaferi: 
Film ve Milli Sosyalizm, 1933-1945, tercüme eden. John A. Broadwin ve V.R. Berghahn, Cilt 1; Üçüncü Reich: Politika ve Propaganda, David Welch; Nazi Propagandası, Z.A.B. Zeman; Romacılık: Ulusa 
Karşı Tehdit, Jeremiah J. Crowley; Basın Kontrolü: Propagandanın Muhteşem Başarıları (Açık Basın Dizisi), Noam Chomsky  22 Amerika İhanete Uğradı, Dr. R. Joseph, University Press, Kaliforniya; Bush 
Kampanyası: Aramızdaki Faşistler, Tim Wheeler; People’s Daily World, 22 Eylül 1988 Sayısı; “Bush Nazi Bağlantısı,” Draheim Raporu, Richard N. Draheim, Jr., 2000 Baskısı, www.lpdallas.org; “Yazar 
Bush Ailesini Nazilere Bağlıyor,” Herald Tribune, 25 Nisan 2002, HeraldTribune.Com; Nazi ve Bush Aile Tarihi: Hükümet Bush Ailesi’nin Hitler’i Finanse Edişini Soruşturdu, Carla Binion, 21 Aralık 2000, 
onlinejournal.com; “G.W. Bush Çetesi: I.G. Farben 2001,” Robert Lederman, 5 Ocak 2001, www.baltach.org/lederman/bush-farben-1-5-01.html; “Bush Ailesi Naziler Üzerinden Nasıl Servet Kazandı,” 
Robert Lederman, 9 Şubat 2002; “Hollanda Bağlantısı: Ünlü bir Amerikan Ailesi Nasıl Servetini Naziler Üzerinden Kazandı,” Av. John Loftus, 27 Eylül 2000, www.baltech.org/lederman/bush-nazi-fortu-
ne-2-9-02.html; George Bush: Gayrı Resmi Biyografi, Webster G. Tarpley ve Anton Chaitkin  
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ülkelerini suçluyor. Birçok kişiye göre, uçak-
lar Birleşik Devletler’deki biri tarafından 
uzaktan kumanda edilmiş. Birçok rapora 
göre yolcuların hepsi, Pennsylvania’nın üze-
rindeyken vurulan uçağa bir hayvan sürüsü 
gibi doldurulmuş.23 Uzmanlar uçak teknik 
sebeplerden düştüğü takdirde, molozların 
çapı sekiz mil olan bir daire şeklinde yayıla-
mayacağını söylüyor.

Yine birçok rapora göre bütün önemli 
federal ajanlar, Oklahoma City ve Dünya Ti-
caret Merkezi’ndeki patlamaların olduğu gün 
ya işe gitmemiş ya da binadan çabucak ayrıl-
mış.24 Vatikan’ın bu işe karıştığını biliyoruz, 
çünkü Yahova onun “DÜNYADAKİ BÜTÜN 
İĞRENÇLİKLERİN ANASI” olduğunu söyle-
miştir (Esinleme 17:5). Bize karşımızdakinin, 
üyeleri bugün ülkemizde birçok devlet görev-
lisi olan Nazi Partisi’nin devamı olduğu söy-
lendi. Yalnızca Joseph’a değil, başka binlerce 
kişiye göre, silahlı kuvvetlerimiz yem olsunlar 
diye yanlış yöne gönderiliyor ve tıpkı Waco’da 
olduğu gibi, Amerikan vatandaşlarına karşı 
kentsel gerilla harbi başlatmak için kullanı-
lıyor. Onlar bunun için eğitim alıyor, çünkü 
Vatikan dünya vatandaşlarının onların iç yü-
zünü görmeye başladığını biliyor. Bu yüzden 
“kentsel gerilla harbi” dedikleri şeyi planlaya-
rak, Amerikalıların Amerikalıları öldürmesi-
ne sebep olmayı düşünüyorlar -- bu dünyanın 
dört bir yanında böyle olacak. Hassas silah-
larını ve askerlerinin yeteneklerini yere göğe 
sığdıramıyorlar. Tıpkı Yeşaya’nın otuz altıncı 
bölümünde Sanherib’in sözcüsünün yaptığı 
gibi, Yahova ve O’nun insanları aleyhindeki 
konuşmalarını yüceltiyorlar.25

Dr. Joseph’in kitabı aynı zamanda şunla-
rı belirtiyor: “Reichstag’daki ‘terörist’ saldı-
rısının ardından, anayasanın garantilediği 
vatandaşlık haklarını yok etmeye yönelik 
birçok tebliği [yani federal yetkililer ya da 
devlet yetkilileri tarafından yayınlanan kamu 
bildirileri] yürürlüğe koyan ya da yayınlayan 
Naziler gibi, Bush yönetimi de 9/11’den sonra 
kendi tebliğlerini yayınladı.” “Hitler terörizm 
tehdidini bir kampanya teması olarak, Alman 
parlamentosunun kontrolünü ele geçirme 
amacıyla gücünü pekiştirmek için kullandı. 
George Bush ve ekibi de aynı planı takip et-
tiler.” Bu kitabın temelde söylediği şey, Bush 
yönetiminin kendisine tıpkı Hitler, Goering 
ve Nazi Partisi gibi şekil verdiğidir.

Joseph, “Bush ailesiyle Nazilerin arasında 
bağ olduğu, ilk defa 1934’te ABD Kongresi 

tarafından iddia edildi; Kongre Hamburg-A-
merika Hattı’nın ve Prescott Bush’un yöne-
timindeki Union bankasının Almanya’daki 
ve Birleşik Devletler’deki Nazi hareketine 
destek verme amaçlı olduğuna inanıyordu” 
diyor. “Bush ve yardakçıları tarafından yö-
netilen ya da onlarla ilişkili olan şirketler, 
1924’ten beri Naziler ve destekçileriyle bir-
likte çalışıyor, onlara finansal destek veri-
yordu” diyor. Robert Lederman Philadelphia 
City Paper.net’in 18 Ocak 2001 sayısında 
“Bush Çetesi” başlıklı bir makalede, “Bush 
ailesi [Hitler’in] Üçüncü Reich’ın [Vatikan] 
arkasındaki endüstriyel gücün yaratılmasın-
da hayati rol oynamıştır,” diyor.26

“1942’de Bush ailesi, Hitler Birleşik Dev-
letler’e savaş ilan etmiş olmasına rağmen hala 
Nazilerle iş birliği içindeydi.” Sonuç, ABD 
hükümetinin Düşmanla Ticaret kanununu 
ihlal ettiği gerekçesiyle Bush şirketlerinin 
üçüne el koyması oldu. Daha sonra görece-
ğimiz gibi, Amerikalıları öldürenlerle iş iliş-
kisi kurmak Bush şirketleri için bir gelenek-
tir. ABD Hükümeti’nin 1942’de yürürlüğe 
koyduğu 248 numaralı Temlik Emri, Union 
Bankası’nın varlıkları Nazi savaş çabalarına 
destek vermek için kullanıldığından ve Nazi 
paravanı olarak işlev gördüğünden el ko-
nuldu. O yıl iki Temlik Emri daha çıkartıldı 
ve Bush’un bankası ve ortakları tarafından 
yönetilen iki Nazi paravanı şirkete daha el 
konuldu: Hollanda Amerika Ticaret Şirketi 
ve Seamless Çelik Ekipman Şirketi. Prescott 
Bush en azından görünürde Nazi ortakların-
dan kurtulmak zorunda kaldı.

“Savaşın bitiminin ardından Bush, hü-
kümetteki arkadaşlarıyla pazarlığa oturarak, 
siyasete atıldığında alacağı destek de dahil 
olmak üzere birtakım siyasi lütuflar için 
Nazi varlıklarından ve Nazi bağlantılarından 
vazgeçti. Bush ve özellikle Allen Dulles gibi 
yardakçılarının [Vatikan’ın] yararlı desteğiy-
le, Naziler sonradan CIA adı verilecek olan, 
başına yakın zamanda George H.W. Bush’un 
geçeceği Amerikan İstihbarat örgütünde 
[Vatikan’da] işe alındı ve bu örgütün üst dü-
zey üyeleri haline geldi. BBC Haber’den Ch-
ristopher Simpson’ın ve UPI’nın da ayrıntılı 
bir biçimde söz ettiği gibi Naziler işe alındı, 
Birleşik Devletler’e getirildi ve ardından 2. 
Dünya Savaşı’ndan sonra Cumhuriyetçi sağ 
kanat için bir güç temeli inşa edilmesi ama-
cıyla [Bush’a ait olan] CIA tarafından des-
teklendi. Naziler Bush’un kampanyasına üst 

düzey yardımcılar [ve danışmanlar] olarak 
atandı.” İşte hükümetimiz bu yüzden sana-
yimizi Almanya, Japonya, Tayvan ve başka 
ülkelerin avucuna teslim etti. Ulusumuz 
zayıf düştü, insanlarımız işsiz kaldı ve bazı-
ları bu canavarlar yüzünden evlerinden bile 
oldu. Bize bunu yapmalarına neden izin ve-
riyoruz? Neden bu şeytanlardan intikam al-
ması için Yahova’ya dua etmiyoruz? Yahova 
onları durdurmazsa ne yapacağız; ya onlar 
ne yapacak? Sudan ve Ruh’tan doğduysanız, 
Yahova sizi duyacak ve size cevap verecektir. 
Ya bu insanların ruhunu kurtaracak, ya da 
onların insanları öldürdüğü gibi, Yahova da 
onları öldürecek. 

BABASINA BAK, OĞLUNU AL
“George H.W. Bush 1988’de başkanlığa 

oynarken babası Senatör Prescott Bush gibi, 
Nazi bağlantılarından kurtulmak zorunda 
bırakıldı. Bush-Nazi bağlantısı Washington 
merkezli haftalık gazete Jewish Week tara-
fından ortaya çıkarıldı ve George Bush bazı 
Nazi ve neo-Nazi danışmanlarını kovmak 
zorunda kaldı. Elbette seçimden sonra bu 
neo-Nazilerden dördü yeniden işe döndü ve 
onlara Cumhuriyetçi partide yüksek maaşlı 
pozisyonlar teklif edildi.”27

San Franciscolu avukat Stanley Hilton, 
“Bush kendi siyasi kazancı için 11 Eylül sal-
dırılarının gerçekleşmesinde rol oynadı ve o 
zamandan beri, [vefat etmiş] Usame bin La-
din’i günah keçisi olarak kullanıyor”28 sözle-
rini sarf etti. Bush’un sözcüsü Ari Fleischer’se, 
“Terörizme karşı açtığımız savaş sayesinde 
sonbaharda çok sayıda oy almayı bekliyo-
ruz,”29 dedi. Diğer birçok kitap gibi Joseph’in 
kitabı da Hitler ve Goering’in bunun oy alma-
nın ve ülke halkını arkalarına almanın en iyi 
yolu olduğunu söylediğini belirtiyor. Nazi da-
nışmanları Bush’a da aynı şeyi söylemiş olabi-
lir mi? Onların 9/11, Dünya Ticaret Merkezi 
ve neredeyse üç bin insanın ölümüyle ilgisi 
var mıydı? Dr. Joseph, Bay Hilton ve başka 
birçok kişinin açık bir dille belirttiği budur. 

Dr. Joseph söze şöyle devam ediyor: “Bush 
ekibi aynı zamanda on binlerce posta görev-
lisini, kamu hizmetleri çalışanını ve başka 
birçok kişiyi Amerikan vatandaşlarını gizlice 
gözetleyip kuşkulu faaliyetleri bildirmek üze-
re özel meskenlere girmesi için teşvik eden 
Operasyon TIPS programını başlattı. Naziler 
de iktidara gelmelerinin ardından kısa bir 
süre sonra benzeri programlar başlattılar. ‘Va-
tanseverlik Kanunu’ tartışma konusu olma-

23 Reuters, 13 Eylül “Sıkıntılı Zamanlarda Tasalandırıcı Sorular,” James S. Adam, 5 Ekim 2001’da geçtiği gibi; CNN, 13 Eylül Daryn Kagan (CNN Ana Haber Sunucusu) ve Brian Cobell’la (CNN Muha-
biri) canlı röportaj, Pennsylvania Eyalet Polisi Raporu, www.serendipity.li\wtc.html  24 Amerika’nın Reichstag Yangını, serendipity.nofadz.com; “Kurbanın Annesi Neden Bombalanma Olayında Hiçbir 
ATF Öldürülmedi Diye Soruyor” CNN Haber, 23 Mayıs 1995, www.apfn.org; “911 Tiranlığa Giden Yol,” 888-253-3139, Alex Jones, 3001 S. Lamar #100, Austin, Teksas 78704; “FBI 1993’te Önceden Bilgi 
Almıştı, OKC, 9/11 Saldırıları?,” Woody Voinche, www.onlineathens.com; “DTM’de 9/11’le İlgili Önceden Uyarı Olmadı mı?” William Thomas, www.rense.com/general22/wtcc.htm  25 II Krallar Böl. 
18, II Tarih. Böl. 32  26 “Bush Çetesi,” Robert Lederman, www.citypaper.net/articles/011801/sl.slant.shtml  27 Amerika İhanete Uğradı: Bush, bin Ladin, 9-11, Dr. R. Joseph; “Pentagon Raporu Oklahoma 
City’de Birden Çok Patlama Olduğunu Ortaya Çıkardı” Freedom Network Haberleri, Haziran/Temmuz 1996  28 San Francisco Examiner, 11 Haziran 2002, Bölüm A, sf. 9, sütun 1-5  29 “Bush’un Danış-
manı Kampanya Teması Olarak Savaşı Öneriyor,” Richard L. Berke, N.Y. Times, 19 Ocak 2002, Bölüm A, sf. 15, sütun 4; “Bush’un Danışmanı RNC Görüşmelerinde Özetlediği Stratejiyle Demokratları 
Öfkelendirdi,” Thomas B. Edsall, Washington Post, 19 Ocak 2002, sf. 2A; Amerika İhanete Uğradı: Bush, bin Ladin, 9-11, Dr. R. Joseph  
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dan, Ekim 2001’de Kongre tarafından aceley-
le yürürlüğe kondu. ‘Vatanseverlik Kanunu’ 
bireysel özgürlüklere ve Anayasaya yönelik 
‘ciddi bir yasal saldırıyı’ teşkil etti. Amerika 
Vatandaş Hakları Sendikası ‘Vatanseverlik 
Kanunu’nu ‘devletin kanun yaptırımı gücünü 
önemli derecede arttırırken Amerikalıların 
kişisel özgürlüğü koruması için geleneksel 
olarak bel bağladığı çekleri ve bakiyeleri kı-
san’ bir kanun olarak tarif ediyor. ACLU’nun 
Washington Ulusal Ofisi’nin direktörü Laure 
W. Murphy, ‘Bu kanun güvenliğin vatandaş-
lık haklarının çiğnenmesine değeceği yönün-
de kusurlu bir varsayıma dayanıyor’ sözleri-
ni sarf etmiştir. ‘ABD Vatanseverlik Kanunu 
ülke çapındaki kanuni yaptırım organlarına, 
anlamlı bir yargı kontrolüne tabi olmayan, 
olağanüstü yeni güçler sağlıyor.’ 

“Gerçekten de, yetmiş yıl önce yürürlüğe 
giren Nazi kanunları gibi, Bush tarafından 
imzalanan ‘Vatanseverlik Kanunu’ da Ana-
yasanın garantilediği vatandaşlık haklarının 
bazılarını askıya alıyor ya da bu haklarda 
kısıntı yapıyor. Artık bireyler suçlamalar ya-
pılmadan belirsiz bir süre için tutuklanabili-
yor ve göz altına alınabiliyor; polisin yetkisi 
arttırıldı, bu da onlara özel telefon görüş-
melerini dinleme ya da asgari düzeyde yargı 
denetimiyle gizli aramalar yürütme imkanı 
veriyor; artık suç işlendiğine dair herhangi 
bir kanıt olmaksızın özel iş kayıtlarına el ko-
nabiliyor; Amerikan vatandaşları herhangi 
bir izin alınmadan ‘istihbarat’ amacıyla giz-
lice gözetlenebiliyor; kütüphanecilerin bile 
herhangi bir suç kanıtı yokken polise ’şüphe-
li kişiler’ tarafından ödünç alınan bütün ki-
tapların ve okuma materyallerinin listelerini 
temin etmesi emredilebiliyor.”

Devletimizin aslında “halkın arasından, 
halkın aracılığıyla ve halk için” olması gere-
kiyor. Ülkenin başında olması gereken biziz. 
Bu politikacılar bize hizmet etmeliler. On-
lar kamu hizmetinde çalışmaya razı oldular. 
Nasıl oluyor da bize hizmet edenler, bize bü-
yüklük taslamaya cüret ediyor? İncil onların 
ve Roma’nın yüzsüzlüğünün “büyük kırmızı 
ejderha... Şeytan”dan geldiğini söyler (Esin-
leme 12:3, 9). ABD Anayasası’na göre biz in-
sanlar, gerçekten onları denetleme hakkına 
sahibiz. Yahova’ya göre bütün suçları işleyen-
ler onlar. Denetlenmesi gereken, Vatikan ve 
kuklalarıdır. Şeytan için “kasvete yol açan bu 
iğrençliği “ kuranlar (Daniel 11:31) onlardır.

Nixon’ın Watergate skandalıyla Başkan 
Clinton’ın Beyaz Saray skandalını hatır-
lamak için hafızamızı çok da zorlamamız 
gerekmez. Devletimiz, bize hizmet etmesi 
için seçtiğimiz o hizmetçiler vasıtasıyla biz 
masumları denetliyor. Biz, onların işlediği 
büyük günahları işleyecek güç ve yetkiye 
sahip değiliz. Çoğumuz hiçbir zaman Nazi 
Partisi’nin üyesi olmadı ve onlarla iş yapma-
dı. Ben, bunları hiç yapmadığımı biliyorum. 
Hiçbir zaman Amerika’ya karşı, casusluk ya 
da hıyanet niteliği taşıyan herhangi bir faali-
yette bulunmadım. Hiçbir zaman bina yakıp 
havaya uçurmadım, insanlara onları yalnız-
ca benim koruyabileceğimi söylemedim ve 
Vatikan ve dünya hükümetlerinin yaptığı 
gibi, koruma kisvesi altında herhangi bir 
sahtekarlık yapmadım. Onlar sizi terörist-
lerden koruyacaklarını söylüyorlar. “Bana 
ayda yüz dolar öde, ben de camlarının kı-
rılmamasını garanti edeyim. Bana ayda yüz 
dolar ödemezsen camlarının kırılmayaca-
ğından hiçbir zaman emin olamazsın.” Bun-
lar değersiz mafya taktikleridir. İnsanların 
bunların arkasındaki gerçeği görememesi 
şaşırtıcı değil. Çünkü onlar Yahova’yı tanı-
mıyor, O’nun Sözü’nü, İncil’i okumuyorlar. 
Yahova da o yüzden “yeryüzü krallarına 
korku salar” (Mezmurlar 76:12) ve “İnsan 
oğullarına neler neler yapar” (Mezmurlar 
66:5). Ben hiç kimseyi öldürmedim, hiçbir 
zaman da öldürmeye niyetlenmedim. Eski-
den hıyanet, casusluk ve terörizme karşı çok 
sert kanunlar vardı. Genel halkın en az yüz-
de doksan dokuzu, hiçbir zaman bu tür bir 
olaya karışmamıştır. Hükümet herkesi kan-
dırıp biz halkın denetlenmemiz gerektiğine 
nasıl inandırabildi?

Amerika İhanete Uğradı: Bush, bin Ladin, 
9/11 milyonlarca kişinin Bush ailesinin, şimdi-
ye kadar Beyaz Saray’a yerleşmiş olan en Katolik 
ve Nazi aile olduğunu söylediğini belirtiyor.30

Bütün büyük laik ve Hristiyan televizyon 
kanalları, radyolar ve gazeteler, Hristiyanlık 
kisvesi altında, kuzu postuna bürünmüş kurt-
lar olan Roman Katolik Vatikan Cizvitlerinin 
kontrolünde.31 Bu insanlar ve gruplar arasında 
“Pat Robertson, Jerry Falwell, Güney Baptist 
Kongresi, Mormonlar ve eski Senatör John As-
hcroft [kendisi şu anda eski Baş Savcı’dır] gibi 
‘halktan liderler’ bulunmaktadır.”32

Dr. Joseph, “Vatandaş olmayanlar, Baş-
kan ya da Baş Savcı’sı haklarını askıya al-

maya karar verdiği takdirde nerdeyse hiç-
bir hakka sahip olamıyor. Söz konusu şahıs 
ABD vatandaşı değilse, Başkan’ın ya da Baş 
Savcı’nın emriyle tutuklanabiliyor. Belirsiz 
bir süre boyunca gizlilik içinde göz altında 
tutulabiliyor, avukatlarla olan konuşmaları 
dinlenebiliyor, bu kişiler askeri mahkemede 
yargılanabiliyor ve suçlu bulundukları tak-
dirde, temyize başvurma ya da yargı dene-
timi hakkı olmaksızın infaz edilebiliyorlar” 
sözlerini sarf ediyor. Avukat hakkı yok, öyle 
mi? Bu, Roma’nın burada, Kuzey Amerika’da 
bile engizisyona tekrar başladığı anlamına 
geliyor. “Vatandaş olmayan kişiler böylece 
gizlice tutuklanabiliyor, yargılanabiliyor ve 
infaz edilebiliyor – aynı şey Amerika’da doğ-
muş olan, Bush yönetimi tarafından ‘düşman 
muharipler’ olarak tespit edilen vatandaşlar 
için de geçerli.”33

Hükümetimizin içine sızmış olan Roma 
Gestapo’su, masumun tam tersi olan kendi-
leri, Vatikan’ın asırlarca yaptığı gibi, bir kez 
daha masum insanları tutuklama, onları ya-
lan yere suçlama ve idam mangasının karşı-
sına koyma yetkisine sahip olmayı talep edi-
yor. Bu kulağa yine bir Roma Katolik Nazi 
Devleti gibi gelmiyor mu? Naziler Papa’nın 
rehberliği altındayken tam olarak bunu yap-
mışlardı! Hitler Katolik’ti.34 O Roma Katolik 
rahibi olmak üzere eğitim aldı, ama Papa 
onun Führer konumunda daha etkili bir bi-
çimde kullanılabileceğini düşündü. Bu ger-
çekler Hitler’in bizzat yazdığı Mein Kampf 
adlı kitabında yer almaktadır. Nazi-Vatikan 
diktatörlüğünün yönettiği bir devleti mi yeğ-
lersiniz, yoksa insanlardan gelen, insanlar 
aracılığıyla iş gören ve insanlar için çalışan 
bir devleti mi? Bir zamanlar ABD Anayasası 
altında sahip olduğumuz, İncil’i temel alan 
özgürlüğü mü yeğlersiniz? İsa bizi, O’nun 
yaptığı gibi bu dünyadan çıkıp Cennet’e va-
ralım diye, Şeytan’ın zincirlerinden kurtar-
mak için öldü.35 Şeytan’ın zamanı öyle kısa 
ki, baştan savma işler yapmaya başladı.36 
İnsanlar şeytan tarafından kandırıldığında, 
onlar için gerçekten dua etmemiz gerekir, 
çünkü Yahova onların karanlığını delip ruh-
larını kurtarabilir.37

Roma Katolikliği konusunda tarihi bir 
uzman olan F.T. Saussy “Katolik dini İngi-
liz Tacı yerine Papa Tacı’na itaat etmesi se-
bebiyle buram buram ihanet koktuğundan, 
kolonyal Amerika’nın büyük bir bölümü 

30 Bush Kampanyası: Faşistler Aramızda, Tim Wheeler, People’s Daily World, 22 Eylül 1988 Sayısı; “Bush Nazi Bağlantısı,” Draheim Raporu, Richard N. Draheim, Jr., 2000 baskısı, www.lpdallas.org; 
“Yazar Bush Ailesi’ni Nazilere Bağlıyor,” Herald Tribune, 25 Nisan 2002, www.HeraldTribune.com; Nazi ve Bush Aile Tarihi: Devlet Bush Ailesi’nin Hitler’i Finanse Edişini Soruşturdu, Carla Binion, 21 
Aralık 2000, onlinejournal.com; “G.W. Bush Çetesi: I.G. Farben 2001,” Robert Lederman, 5 Ocak 2001, www.baltech.org/lederman/bush-farben-1-5-01.html; “Bush Ailesi Naziler Üzerinden Nasıl Servet 
Kazandı,” Robert Lederman, 9 Şubat 2002; “Hollanda Bağlantısı: Ünlü bir Amerikan Ailesi Nasıl Servetini Naziler Üzerinden Kazandı,” Av. John Loftus, 27 Eylül 2000, www.baltech.org/lederman/bush-
nazi-fortune-2-9-02.html; George Bush: Gayrı Resmi Biyografi, Webster G. Tarpley ve Anton Chaitkin, www.tarpley.net; Şeytani Hükümdarlar, F.T. Saussy, www.rulersofevil.com  31 Matta 7:15, 24:11, 24, 
Mark 13:22, II Kor. 11:13-15, II Pet. 2:1-2, I Yuh. 4:1, The Humanist, Mayıs/Haziran 1998, John Swomley, Kansas City, Missouri’deki St. Paul Teoloji Fakültesi’nin sosyal etik bölümünde fahri profesör 32 
The Humanist, John Swomley, Mayıs/Haziran 1998 33 Amerika İhanete Uğradı: Bush, bin Ladin, 9/11, Dr. R. Joseph  34 Cizvitlerin Gizli Tarihi, Edmond Paris, www.albertoaic.com; Soykırım Kurbanları 
Suçluyor, Haham Moshe Shonfeld, Bnei Yeshivos; Einsatzgruppen Raporları, Yitzhak Arad, Shmuel Krakowski, Shmuel Spector; Hitler’in Papası, John Cornwell  35 Yuh. 8:12, 32, 36, 10:9-10, Rom. 6:2-11, 
8:10-11, Gal. 2:20, Efes. 2:1, 5-6, Kol. 2:11-13, I Pet. 1:3, 22-23, I Yuh. 5:1, 4-5, 11-12, 18 36 I Pet. 5:8, Esin. 12:9-10, 12, 20:1-3, 7-8, 10  37 Yeş. 9:2, 42:16, Yuh. 1:1-5, 7-13, 3:19-21, 8:12, 11:9-10, Elç. İş. 
26:16-18, Rom. 13:12, II Kor. 4:6, Efes. 5:8,11, I Sel. 5:4-5, I Pet. 2:9, II Pet. 1:19, I Yuh. 1:5-7  
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Katoliklere oy verme, kamu hizmetinde 
çalışma, mülk sahibi olma, hatta kendi ge-
leneksel usulleriyle ibadet etme hakkı tanı-
mamıştır” şeklinde konuşuyor.38 

San Francisco Examiner’e göre, avukat 
Stanley Hilton ABD hükümetine dava açtı, 
çünkü hükümetimizin içine sızan Vatikan-
lılar kapılarını diğer Roma Katolik Nazileri 
için ardına dek açtılar. Sonuç, Vatikan’ın ar-
tık Birleşik Devletler’deki her şeyi – İsa’nın 
gerçek kilisesinin gerçek üyeleri dışında –
kontrol etmesi. Onlar bizi kontrol edemez. 
İşte bu yüzden bizi öldürmek ya da hapse 
atmak istiyorlar. İncil; İsa illetleriyle dünyayı 
paramparça etmeden hemen önce, Roma’nın 
dünyayı yöneteceğini söylemiştir.39 Dünya 
bir olan Mesih ve Yahova’ya aittir ve O, dün-
yaya tekrar sahip olmak için geri dönmek 
üzere.40 O, “yeryüzü krallarına korku salar” 
(Mezmurlar 76:12). 

Washington Post’un 19 Ocak 2002 sayısı-
nın A2 sayfasına göre, “Başkan Bush’un en 
üst düzey siyasi danışmanı bugün Cumhu-
riyetçilerin Başkanın terörizm karşıtı savaşı 
yürütme şeklini, bu yılın dönem ortası se-
çimlerinde Senato’yu geri kazanma ve Beyaz 
Saray’ın kontrolünü ellerinde tutma strate-
jisinin merkezine oturtacaklarını söyledi.”41 
New York Times da, Washington Post da aynı 
şeyi söylüyor. 

Kime inanmalıyız? Ben size kime inan-
mamız gerektiğini söyleyebilirim. Yahova’ya 
inanın. Bu sahtekarlara inanmamalıyız. Tek 
bildiğim, haber basınının ve devletin be-
nimle ve kilisemle ilgili birçok yalan söyledi-
ği, basında yıllardır bunların çığırtkanlığını 
yaptığı; bu yüzden, benim basın ve hüküme-
te inanmam imkansız. 

Ülkelerin halkları savaş karşıtıysa, Roma 
Katolik’i ülke liderleri onlara savaşmak için se-
bepler veriyor. Son zamanlardaki bazı örnekle-
re, Almanya’daki Reichstag binasının yanması, 
Pearl Harbor’ın bombalanması ve iki uçağın 
Dünya Ticaret Merkezi’ne çarpması dahil. 
Bunlar ve daha fazlası, Saussy, Joseph ve dipnot 
verilemeyecek kadar çok sayıda başka yazarın, 
derinlemesine araştırma yapılarak yazılmış 
olan kitaplarında gün yüzüne çıkıyor. Bunun 
da ötesinde, Yahova her şeyi Sözü’nde ve Cen-
net’te kaydetmiş durumda.42 Unutmayın, Ya-
hova “[şeytani] yeryüzü krallarına korku salar” 
(Mezmurlar 76:12) ve “[şeytani] insan oğulla-
rına neler neler yapar” (Mezmurlar 66:5).

Papa bütün ülke liderlerine, onlara yük-
sek konumlarda işler ve bankalardan, Va-

tikan’ın kontrol ettiği IRS’ten büyük mik-
tarda vereceğini söylüyor; bunun koşulu 
dünyadaki birçok ordunun, özellikle bizim 
ordumuzun, onunla ittifak yapması ve onun 
emirlerini yerine getirmesidir.43 Hiçbiri 
takdire şayan beyin gücüne sahip olmayan 
ülke liderleri, bu sahte tanrıdan ve onun ya-
lanlarından korkuyor. 

Vatikan 2. Dünya Savaşı’nda bize, savaşa 
gitmediğimiz takdirde Almanların ülkemizi 
ele geçireceğini söylemişti. Almanlar savaş 
istemiyordu, biz de istemiyorduk. Böylece 
ülkemizin ve diğer ülkelerin liderleri Pa-
pa’nın emirleriyle Pearl Harbor’a saldırı dü-
zenlediler ve FDR ülkemizin insanlarının 
savaşa destek vermesini sağlamak için bunu 
onayladı.44 Pearl Harbor’ı bombaladıkları 
takdirde, Amerika Birleşik Devletleri hal-
kının savaşa gideceğini biliyorlardı. Hitler 
Parlamento binası yakıldığında Almanya’nın 
savaşa gideceğini biliyordu. Hitler, Goering 
ve Nazi Partisi’nin diğer üyeleri Reichstag’ın 
yakılması emrini verdiler – başka bir deyişle, 
Reichstag Nazi Partisi’nin 9/11 olayı oldu.45

F.T. Saussy’ye göre: “2. Dünya Savaşı Pearl 
Harbor’la, Hiroşima ve Nagazaki’yle Birleş-
miş Milletler’i kurmuş oldu. Baba Başkan 
Bush’un Basra Körfezi Savaşı, oğlu Başkan 
George W. Bush’un terörizmle savaşına ben-
zer bir biçimde, bütün ulusları Amerika’yı 
silah zoruyla Roma’yla evlendirip bütün 
dünyayı Roma Baş Piskoposunun git gide 
dinamikleşen iktidarı altında birleştirmeye 
zorlamıştı. Yakın zamandaki bu son emrin izi 
sürüldüğünde – burada yazdığım şeyin konu-
su – rahatlıkla baba Bush’un başkan olarak ilk 
faaliyetine ulaşılabilir: Bush’un dua edişine.

“Başkanlığa geldiği gün olan 20 Ocak 
1989’da, George H.W. Bush Amerika’daki 
Protestan Episkopal Kilisesi’ne – bu kilise 
kesinlikle Roma Katolikliğine ve Papa’ya 
bağlıdır – kabul edilmiş olması sebebiyle fii-
len Roma Katolik’idir. Sözü edilen bu kilise, 
ilk piskoposu 1784’te, Aberdeen, İskoçya’da, 
Roma’nın Papasıyla ittifak yaptıkları yaygın 
olarak bilinen üç piskopos tarafından papaz-
lığa kabul edilmiş olan kilisedir.

G.H.W. Bush yetişkin hayatının büyük 
bir bölümünde Merkez İstihbarat Ajansı’nın 
[CIA] üyesi, hatta bir süre direktörü olmuş-
tur. CIA 1947 yılında William J. (“Vahşi 
Bill”) Donovan tarafından, Vatikan’ın laik 
dünya üzerindeki etkisini garantilemek için 
‘özel araçlar’ sağlaması amacıyla kurulan bir 
örgüttür. Bu örgüt, Amerika’nın vergi öde-

yen vatandaşları tarafından finanse edildi. 
Donovan dindar bir Roma Katolik’iydi ve 
Temmuz 1944’te Papa XII. Pius’ın elinden 
Aziz Sylvester Yoldaşlığı’nın Büyük Haç’ını 
almıştı – bu, Vatikan’ın en yüksek ödülüydü 
ve Donovan’a ömrü boyunca [Roma] Kato-
lik Kilisesi’ne açıkça ve gizli olarak sunduğu 
hizmetler için verilmişti.

Saussy söze, “Söylenti şu yöndedir (ben 
ancak tahminde bulunabilirim)” diye devam 
ediyor. “Bay Bush aynı zamanda 33. derece-
den bir Farmason’du ve Roma Kilisesi Muha-
riplerine adanmış, önde gelen Fransız, Alman, 
İtalyan ve Amerika iş adamları, siyasetçileri 
ve basın liderlerinden oluşan müphem, ma-
son locası benzeri bir grup olan Propaganda 
Due üyesiydi.”46 Onlar aslında kendilerinin iş-
lediği, dünyadaki bütün iğrençliklerin suçunu 
Ruslara, Komünistlere, Almanlara, Japonlara, 
Çin’e, Kore’ye, Vietnam’a, İran’a, Irak’a, Müslü-
manlara, Birleşik Devletler’e, Tony Alamo’ya, 
David Koresh’e ve korkutucu gösterebildikleri 
başka herkese atıyor. Bunu Yahova’nın “ağız-
ları” dediği (Esinleme 12:15-16) şey ve basın 
(Esinleme 13:2, 5-6) yoluyla yapıyorlar. Roma 
ve kuklaları dışında, kim bütün bu iğrençlik-
leri gerçekleştirmekle suçlanabilir?47 Yahova 
onun “DÜNYADAKİ BÜTÜN FAHİŞELE-
RİN VE İĞRENÇLİKLERİN ANASI” oldu-
ğunu söylemiştir (Esinleme 17:5). Siz Yaho-
va’ya mı inanmak istiyorsunuz, onlara mı?

1960’ların ortasında, Roma tarikatı, dev-
leti ve basını, “Yahova öldü,” diyordu. Bu, 
beni çok öfkelendiriyordu. Nerdeyse 46 yıl 
önce, 1964 yılında, ilk doğaüstü deneyimim-
den ötürü Yahova’nın ölmediğini biliyor-
dum. Neredeyse bütün kehanetleri gerçek-
leşmişti.48 Yahova’nın öldüğünü söyleyenler, 
günahları ve ihlalleriyle kendi ruhlarını öl-
dürmüş olanlardır.49 Sue ve ben İncil’i yaya-
rak Şeytana savaş açtık. İşte bu yüzden beni 
sayısız iğrenç, sahte suçlamayla hapse attılar 
ve kiliselerimi kapatmaya çalışıp duruyorlar. 
Ortaya birçok sahte peygamber çıktı. 

Roma’nın papaları ve onların şeytani 
dini, baştan beri Yahova’nın kendisi olduk-
larını söylemişlerdir. Canlarının istediği 
suçu işliyorlar ve bu dünyada hala bunun 
için yargılanmıyorlar. Gerçek mafya bu-
dur. İşte bu yüzden işledikleri yüz binlerce 
çocuk istismarı suçuna rağmen adaletle 
yüzleşmediler! 

Dünyadaki bütün ülkelerin liderleri Ro-
ma’nın kontrolü altındadır.50 Buna Amerika 
Birleşik Devletler’in Başkanı da dahildir. 

38 www.tuppersaussy.com/attackonamerica2.htm  39 Dan. 2:40-44, 7:7-11, Esin. 13:11-18, 14:8-11, Böl.17-18  40 Dan. 2:31-35, 44, 7:7-11, 13-14, 21-27, Esin. 6:12-17, 10:1-7, 11:15-19, 17:14, 19:7-21, 22:7  
41 “Cumhuriyetçiler Kampanya Konusu Olarak Savaşı Öne Çıkarıyor, Bush’un Danışmanı RNC Görüşmelerinde Özetlediği Stratejiyle Demokratları Öfkelendirdi,” Thomas B. Edsall, Washington Post, 19 
Ocak 2002, sf. 2A; “Bush’un Danışmanı Kampanya Teması Olarak Savaşı Öneriyor,” Richard Berke, New York Times, 19 Ocak 2002, Bölüm A, sf. 15, sütun. 4  42 Yasa. Tek.. 30:19, Eyüp 16:19, Mezm. 90:8,  
Vaiz 12:14, Matta 12:36, Esin. 20:12-15 43 Dolar ve Vatikan, ve Vatikan’ın Milyarları, Avro Manhattan; Vatikan Bağlantısı, Richard Hammer; Dünyevi Mallar, James Gollin; Vatikan, A.B.D., Nino Lo Bello; 
Bankalara Güveniyoruz, Penny Lernoux  44 Aldatmaca Günü: FDR ve Pearl Harbor’la İlgili Gerçek, Robert B. Stinnett; Pearl Harbor: Bütün Komploların Anası, Mark Emerson Willey; Rezalet: Pearl Harbor 
ve Sonrası, John Toland  45 Nürnberg Güncesi, Gustave Gilbert  46 TupperSaussy.com  47 II Sel. 2:4, I Yuh. 4:3, II Yuh. 7, Esin. 17:5-15, 18  48 Yoel 2:1-11, 25-32, Matta 24:4-15, Luka 21:7-12, 16-26, 36, 
Elç. İş. 2:17-20, Esin. 6:4-11  49 Mezm. 14:1, 53:1, Vaiz 9:5, Rom. 1:21-25, 6:16, II Kor. 4:3-4, Efes. 2:2-3, II Sel. 1:8-9, II Tim. 3:1-4  50 Esin. 13:1-4, 12-16, 17:1-9, 12-18, 18:3, 9, 23  
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51 Katoliklik Kendisine Karşı, Cilt I, O.C. Lambert; Roma Katolik Sorunu, George W. Elderkin, Fahri Profesör, Princeton Üniversitesi; Kilise ve Devlet Krizi, Brian Tierney; Labirentten Çıkış, L.H. Lehman; 
Roma Katolikliği, Loraine Boettner; Kilise ve Devlet Arasındaki Ayrım Duvarı, Conrad H. Moehlman; Gavazzi’nin Dersleri, G.B. Nicolini; Amerika ya da Roma, İsa ya da Papa, John L. Brandt; Papa 
Komplosu Ortaya Çıktı, Rahip Dr. Edward Beecher, Teolog; Prompta Bibliotheca, “Papa” makalesi 2, Lucius Ferraris; Deccal’in Kralları ve Ulusları Alt Edişi, Ian R.K. Paisley; Papalığın Siyasi İddiaları 
ve Toplumsal Hedefleri, Rahip Canon O’ Connor; Vatikan’ın İç Yüzü Ortaya Çıktı, Rafael Rodriguez Guillén; Dört Atlı, Vaftiz Babaları, Peygamber, Chick Yayıncılı   52 Mezm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   
53 Matta 26:63-64, 27:54, Luka 1:30-33, Yuh. 9:35-37, Rom. 1:3-4   54 E. İşleri 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Yuh. 1:7, Esin. 5:9   55 Mezm. 16:9-10, Matta 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, Yuh. 2:19, 21, 10:17-18, 
11:25, E. İşleri 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Kor. 15:3-7   56 Luka 22:69, E. İşleri 2:25-36, İbr. 10:12-13   57 1 Kor. 3:16, Esin. 3:20   58 Efes. 2:13-22, İbr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yuh. 1:7, Esin. 1:5, 7:14   59 Matta 
26:28, E. İşleri 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Kol. 1:14   60 Matta 21:22, Yuh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13   61 İbr. 11:6   62 Yuh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Esin. 7:14, 22:14   63 Matta 28:18-20, Yuh. 3:5, E. 
İşleri 2:38, 19:3-5   64 Yasa K. 4:29, 13:4, 26:16, Yeşu 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Yak. 1:22-25, Esin. 3:18 

Onlar Papa’nın ve şimdi de kuklalarının yar-
gıdan muaf olduğunu ilan ettiler.51

ABD Anayasası’nı kaldırmak istemeleri-
nin sebebi de, Hristiyanlığı yok etmek iste-
melerinin sebebi de budur. İnsanların kili-
seme gelmesini yasakladılar. Çocuklarımızı 
bizden aldılar ve beni 175 yıl hapse mahkum 
ettiler. Benim arkamda yüz binlerce tanık 
varken onların yanında FBI tarafından teh-
dit edilen, aleyhimde ifade vermeye zorla-
nan, eğitilen, rüşvet alan, sürekli gözetlenen, 
hediyeler ve işler ve daha fazlası verilen beş 
geri zekalı, yalancı kadın var. Duruşmamdan 
önce, devlet bu tanıkların iki haftalığına, Ta-
rikat Farkındalık Ağı’nın “Wellspring” adlı 
yeniden programlama ve tanık hazırlama 
merkezine gitmesi için para ödedi. Jüri dev-
letin programladığı bu beş yalancının tanık-
lıklarını temel alarak karara vardı. Yardım 
edebilirseniz, edin! Kiliseme destek verin.

İzin verin de İsa size hemen, şimdi yar-
dım etsin. O, kalbinizin kapısını çalıyor. 
İsa’ya şu duayı ederek O’nu kalbinize alın:

YAHOVA’m, günahkar ruhuma merhamet 
et.52 İSA MESİH’in yaşayan YAHOVA’nın ya-
şayan OĞLU olduğuna inanıyorum.53 O’nun 
çarmıhta öldüğüne ve bütün eski günahların 
affedilmesi için değerli kanını döktüğüne inanı-
yorum.54 YAHOVA’nın İSA’yı KUTSAL RUH’un 
gücüyle ölüyken dirilttiğine55 ve İSA’nın şu anda 
YAHOVA’nın sağ kolu olarak yanı başında otur-
duğuna, günah itirafımı ve bu duayı dinlediği-
ne inanıyorum.56 Kalbimin kapısını açıyorum 

ve SENİ kalbime davet ediyorum, İSA.57 Kalva-
ri’deki çarmıhta benim yerime döktüğün değerli 
kanla bütün pis günahlarımı yıkayıp temizle.58 
Beni geri çevirmeyeceksin, İSA; günahlarımı 
affedecek, ruhumu kurtaracaksın. Bunu biliyo-
rum, çünkü SENİN SÖZÜN İncil öyle diyor.59 
SENİN SÖZÜN kimseyi geri çevirmeyeceğini 
söylüyor ve buna ben de dahilim.60 O yüzden, 
SENİN beni duyduğunu, SENİN bana cevap 
verdiğini ve kurtarıldığımı biliyorum.61 Ve ru-
humu kurtardığın için SANA teşekkür ediyo-
rum, İSA; minnetimi SENİN buyurduklarını 
yaparak ve daha fazla günah işlemeyerek göste-
receğim.62

Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen suya batırıl-
mayı ve BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH adına 
vaftiz edilmeyi söyledi.63 İncil’in Kral James Ver-
siyonunu [the English King James Version] özenle 
okuyup anlayın ve söylediklerini yapın.64

İncil’in yeni versiyonlarından, NIV, NKJV 
gibi, orijinal yazılardan tercüme edilmemiş olan-
lar mevcuttur. Romalılar 13:1-4 orijinal yazılarda 
şunu söylemektedir: “Herkes, altında bulunduğu 
yönetime bağlı olsun. Çünkü Yahova’dan olmayan 
yönetim yoktur. Var olanlar Yahova tarafından 
kurulmuştur [Yahova’nın yeryüzündeki güçleri, 
İncil’i vaaz edenlerdir]. Bu nedenle, yönetime kar-
şı direnen, Yahova’nın düzenlediğine karşı gelmiş 
olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik yapanlar değil, 
kötülük yapanlar yöneticilerden korkmalıdır. Yö-
netimden korkmamak ister misin? İyi olanı yap, 
yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yöne-
tim, senin iyiliğin için Yahova’nın hizmetindedir. 

[LAİK DEVLET YA DA DEVLET KURUMLARI 
ÖYLE DEĞİLDİR!!!! İnciller onların Şeytan’dan 
geldiğini söylemektedir.]”

Yahova diğer insanlara kurtarılışınızı anlatma-
nızı istiyor. Vaiz Tony Alamo’nun İncil literatürü-
nün dağıtıcılarından biri olabilirsiniz. Size litera-
türü ücretsiz göndereceğiz. Daha fazla bilgi almak 
için bize telefon edebilir ya da e-posta gönderebi-
lirsiniz. Bu mesajı başka biriyle paylaşın.

İsa’nın buyurduğu gibi, dünyanın kurtarıl-
masını istiyorsanız YAHOVA’nın ondalık vergi 
ve bağışlarını çalmayın. YAHOVA, “Bir insan 
YAHOVA’yı soyar mı? Ama siz BENİ soydunuz. 
Ama sonra, SENİ nasıl soyduk, dediniz. Ondalık 
vergi ve bağışlarla. Başınızda bir lanet var: çünkü 
BENİ, hatta bütün bu ulusu [ve bütün dünyayı] 
soydunuz. Bütün ondalık vergilerinizi [ondalık 
vergisi, brüt gelirinizin %10’udur] ambara getirin, 
böylece BENİM evimde et [manevi yemek] olsun 
[ruhsal kurtarılsın] ve BANA bu vesile ile he-
men kanıtlayın, dedi CENNET ORDULARININ 
YAHOVA’SI, size Cennet’in pencerelerini açmaz-
sam ve sizi kutsamazsam, onu almaya yerinizin 
olmayacağını görün. Ve yok ediciyi sizin için ceza-
landıracağım, o da toprağınızdaki meyveleri yok 
etmeyecek; asmanız da tarlada zamanından önce 
meyve vermeyecek, dedi CENNET ORDULARI-
NIN YAHOVA’SI. Ve bütün uluslar size kutsanmış 
diyecek: çünkü sizinki harikulade bir diyar olacak, 
dedi CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI” 
(Malaki 3:8-12).
Tony Alamo muhtemelen bu ülkenin tanıdığı en 
büyük vatanseverdir.

Lütfen daha fazla bilgi almak, literatür istemek ya da ilginizi çeken başka konularda bilgi almak için bizimle temasa geçin.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
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