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Video: https://www.youtube.com/watch?v=TFxNPvns7nU

Brigitte Gabriel lukee muslimiveljeskunnan suunnitelman Amerikkaa varten

Minulla on kädessäni muslimiveljeskunnan suunnitelma Amerikkaa varten. Sen suunnitelman 
tarkoitus on USA:n tuhoaminen. Se on allekirjoitettu 9/22/1991. Suunnitelman otsikko kuuluu 
[arabiaa]. Ymmärsittekö otsikon? Se on otsikoitu: Muslimiveljeskunnan selittävä muistio 
yleisistä strategisista tavoitteista ryhmälle, muslimiveljeskunnalle, Pohjois-Amerikassa, 
kirjoitettu 9/22/1991. 

Tämä suunnitelma esitettiin todisteena pyhän maan -yhdistyksen oikeudenkäynnissä, joka oli 
laajin terrorismin vastainen oikeudenkäynti USA:n historiassa. Siinä meidän hallituksemme 
lahjoitti, hei paras ystäväni, kun meidän hallituksemme lahjoitti 180, oikeuden päätöksen 
mukaan syyllistä henkilöä, amerikkalaisille muslimeille. Amerikkalaisille muslimijärjestöille, 
jotka hankkivat rahaa tukeakseen terroristijärjestöjä Lähi-Idässä. 

Ja minä luen vain yhden kappaleen tästä suunnitelmasta. Siitä saatte ajatuksen, mistä olen 
puhunut. He puhuvat USA:han asumaan jäämisestä. Ja minun on laitettava lukulasit päähäni, 
koska Jumala viisaudessaan päätti, kun täytin 49, että minä tarvitsen lukulasit. Odottakaa vain, 
kun pääsen taivaaseen. Olen vakuuttunut, että hän on mies. Jos hän olisi nainen, hän tietäisi, että 
näytän paremmalta ilman laseja. 

Muslimiveljeskunnan roolin ymmärtäminen Pohjois-Amerikassa. Asuttamisen prosessi on 
jihadistinen sivistävä prosessi, mitä tämä sana tarkoittaa. [arabiaa] on sana, joka on arabian sana 
veljeksille. Veljeksien on ymmärrettävä, että työskentely Pohjois-Amerikassa on eräänlainen 
suuri Jihad, jonka tarkoituksena on länsimaisen sivilisaation hävittäminen ja tuhoaminen 
sisältäpäin ja sabotoimalla sen surkea talo omin käsin, ja uskovien käsien avulla, jotta se on 
hävitetty ja Allahin tahto on tullut voittoisaksi kaikkia muita uskontoja vastaan. 

Eikö se ollut hyvin suorapuheista? Mutta kaikkein tärkein sivu tässä dokumentissa on sen 
viimeinen sivu. Koska viimeisellä sivulla on lista 29:stä eturivin islamilaisesta järjestöstä, 
USA:ssa, joiden erityistehtävänä on sabotoida Amerikka sisältäpäin ja tuhota Amerikka omien 
käsiemme kautta. Ja minä nimeän vain muutaman niistä. Ja numerolla yksi tulee ISNA, Islamic 
Society of North-America. Ja jos tunnet ISNA:n, he ovat tällä hetkellä presidentti Obaman 
neuvonantajia hänen Lähi-Idän politiikassaan. Joten, nyt meillä ei ole enää pukki kaalimaan 
vartijana, vaan pukki on nyt Valkoisessa talossa sanelemassa omat suunnitelmansa presidentille.

Numerolla kaksi tulee MSA, Muslim Student Association. MSA:lla on amerikkalaisilla 
[yliopiston] kampuksilla enemmän pykäliä kuin demokraateilla ja republikaaneilla on yhteensä. 
Numero kahdeksan on NAIT, North-American Islamic Trust. North-American Islamic Trust 
omistaa yli 90% moskeijoiden kauppakirjoista USA:ssa. Se on ongelma. 

Nyt, mikä tekee tästä erittäin tärkeän ja aion keskittyä viimeiset kolme minuuttia, viisi minuuttia,
opettamiseen. Minä osoitan teille, kuinka he pystyttävät jokaisen mainituista järjestöistä tässä 
suunnitelmassaan tuhotakseen Amerikan keskittyen jokaiselle yhteiskuntamme alueelle. 
Järjestöjä, jotka ovat keskittyneet printtimediaan. Järjestöjä, jotka ovat keskittyneet mediaan. 
Järjestöjä, jotka ovat keskittyneet opetukseen. Tarkoituksenaan heillä on, hyvin keskittyneesti, 
sabotoida Amerikkaa sisältäpäin. 

Enkä puhu nyt sotateollisuudesta. Me tiedämme Isiksen, Al-Qaidan ja kaikki ne muut. Ne, jotka 
hyökkäsivät Yhdysvaltoja vastaan ja tekevät vahinkoa Yhdysvalloissa. Totuus on, että meillä 
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Yhdysvalloissa on 150 terroristijärjestöä juuri parhaillaan tekemässä työtään Amerikassa. Viisi 
niistä on juuri täällä Kolumbian osavaltiossa. Ja nämä ovat niitä järjestöjä, joista meillä on 
tietoja. 
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