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Maurice Templesman jest jednym z czołowych sponsorów Baracka Obamy i Hillary Clinton
oraz Partii Demokratycznej. Templesman był przez lata nieoficjalnym ambasadorem w
Kongo (Zair), lecz nowy izraelsko-amerykański magnat zastąpił go na tym miejscu. W
świecie błystotek i ekstrawagancji niektóre sprawy się zmieniają, a niektóre są wciąż te same.
CIA, Mossad, wielkie spółki górnicze, rachunki w rajach podatkowych i handel bronią,
wszystko to szczelnie skryte za zasłoną z mediów zachodnich. Mówi się, że holocaust w
Afryce Środkowej pochłonął jakieś od 6 do 10 milionów istnień ludzkich w Kongo od
początku 1996 r., codzienna statystyka to 1500 zabitych (1). Gdy Afrykanie są ofiarami
bezustannego holocaustu, jego sprawcy kryją się za parawanem historii, skarżąc się, że to oni
są prześladowani albo udają, że są wybawcami. Kto jest odpowiedzialny?
Dla amerykańskiego żyda, Dana Gertlera, robić biznes w zalanym krwią Kongo, to nie tylko
robić biznes, to podążać w poszukiwaniu Świętego Graala. Młody Gertler nigdzie się nie
ruszał i nic nie robił, poza oddawaniem się duchowemu przywództwu urodzonego w
Brooklynie, rabina Chaima Yaakov Leibovitcha, osobistego przyjaciela Condoleezy Rice (2).
Gertler i Leibovitch sa dwoma kierownikami biznesu, kryjącymi się za spółką wydobycia
diamentów, Emaxon Finance Corporation, działającą na terenie Demokratycznej Republiki
Kongo. Gertler i banda zdobyli większość praw do wydobycia diamentów od spółki
państwowej, Société Miničre de Bakwange, MIBA, mającej siedzibę w rejonie
kontrolowanego przez rząd miasta Mbuji-Mayi, światowej stolicy obrotu surowymi
diamentami.
Emaxon Finance Corp. najwyraźniej wymanewrował diamentowych konkurentów,
szczególnie wielkich rywali, Energem i De Beers. Energem jest jedną z wielu szemranych
spółek górniczych powiązanych z Anthonym Teixeira, urodzonym w Portugalii
biznesmenem, który mieszka obecnie w RPA, a jego córka poślubiła kongijskiego watażkę,
Jean-Pierre Bemba. Śmiertelna dla watażki bitwa w Kongo w marcu 2007 r., była rywalizacją
między dwoma przeciwnymi agentami - Jean-Pierre Bemba i Josephem Kabila – o to, kto
stanie się czarnym strażnikiem karteli górniczych pod wodzą dynastii takich, jak
Templesman, Oppenheimer, Mendell, Forrest, Blattner, Hertzov, Gertler i Steinmetz oraz

spółek, jak NIKANOR, której kurs akcji na początku lipca 2006 r. znacznie wzrósł w
oczekiwaniu na „zwycięstwo” Kabili, odniesione 30 lipca (3). Africa Confidential nazwała
wizytę prezydenta Kabili w Białym Domu Busha w 2003 r., „zamachem stanu”
przeprowadzonym w interesie izraelskich magnatów diamentowych magnates Dana Gertlera i
Beny Steinmetza.
Mający siedzibę w Kanadzie Energem, poprzednio pod nazwą DiamondWorks, jest
własnością brytyjskiego najemnika Tony Buckinghama, a wśród zarządu i udziałowców są
takie postaci, jak Mario i Tony Teixeira, J.P. Morgan oraz wspólnik Gertlera, amerykański
żyd Beny Steinmetz (50%) (4). Z udziałem spółki zależnej Branch Energy, banda z EnergemDiamondWorks prowadziła wojny w 11 krajach afrykańskich (5). W grudniu 2007 r.,
Energem ponownie wystartowała na giełdzie London Stock Market z nowym, wybielonym
wizerunkiem szacownej spółki energetycznej. W sprawie diamentów oświadczyła krótko, że:
„podjęto decyzję o zakończeniu wydobycia i oddaniu praw w Republice Środkowej Afryki”
(6). Rzecznik Energem wyjaśnił, iż Tony Teixeira „miał kłopoty zdrowotne”, itp., itd.
Energem „opuścił” ten kraj afrykański, ponieważ wojska Jean-Pierre Bemby wtargneły do
niego i rozpoczęły się gwałty i plądrowanie (7). Energem wciąż działa w Kongo, lecz Dan
Gertler jest nowym, nieoficjalnym ambasadorem bandy George’a W. Busha w Kongo.
Gertler i partnerzy, jak Beny i Danny Steinmetz, Nir Livnat, Chaim Leibovitz oraz Yaakov
Neeman, kierują siatką spółek działających w gorących miejscach w Afryce, wśród których
są: Dan Gertler International (DGI), Steinmetz Global Resources, International Diamond
Industries, NIKANOR, a także Global Enterprises Corporate.
“Dan Gertler to <nowy członek zespołu>”, pisze Yossi Melman w gazecie Haaretz.
„Zuchwały, wyrafinowany, brutalny, awanturnik z detonatorem”. Haaretz potwierdził, że
Gertler posiada skomplikowaną siatkę wzajemnie powiązanych spółek, zarejestrowanych
często w rajach podatkowych, jakie są zaangażowane w Indiach, Rosji, Belgii i USA, i że Dan
Gertler kieruje się Bogiem, jako swym przewodnikiem. (8)
NIE KRADNIJ
“W przemyśle diamentowym”, napisał Melman, “Gertler uważany jest za coś w stylu
cudacznego ptaszka. Utrzymuje kontakty z innymi handlarzami i nie jest zbytnio
uspołeczniony...Obok swych spraw biznesowych, większość swej energii poświęca sprawom
wiary. Jest sponsorem instytucji religijnych i czasami robi pielgrzymki do rabina, którego
najbardziej podziwia, Davida Abuhatzeira, mieszkającego w Nahariya, aby skonsultować się
z nim i dostać jego błogosławieństwo. Gertler ma w swym otoczeniu głównie religijnych
żydów i ogranicza się w swym słownictwie, aby chwalić Boga”. (9)
W 2003 r., Condoleeza Rice, asystentka Busha ds narodowego bezpieczeństwa, przedstawiła
Dana Gertlera i Chaim Leibovitcha dla Jendayi Frazera, urzędnika USA, członka
stowarzyszenia działającego przy Harvard Kennedy School oraz poprzedniego agenta
National Security Council zajątego sprawami afrykańskimi. 6 grudnia 2006 r., Frazer,
wówczas asystent Sekretarza Stanu ds afrykańskich, był jednym z siedmiu delegatów Busha
wysłanych na inaugurację kadencji nowo-zainstalowanego w Kongo prezydenta Josepha
Kabili w Kinszasie. (10)
Gdy Dan Gertler i Chaim Leibovitch wraz z przyjaciółmi odwiedzają luksusową willę
Gertlera w Lumumbashi, stolicy Katangi, największej południowej dzielnicy Kongo, z
Kinszasy zostają im dostarczone koszerne posiłki na pokładzie prywatnego samolotu.
Specjalny samolot zarządu, jaki lata z tym ładunkiem kilkaset mil nad bezdrożami Kongo,
kosztuje około 23 tysięcy $ za jeden lot. (11)
Przeciętny roczny dochód obywateli Kongo – jeśli mają przeżyć – wynosi około 95 $.
Strzelaniny w zakładach górniczych i kopalniach diamentów są nagminne, kradnie się ziemię

Kongijczykom, strajki są tłumione przez siły bezpieczeństwa, z jakimi spółki są w układach
partnerskich, a czarni nadzorcy państwa terroru rutynowo aresztują i torturują każdy przejaw
sprzeciwu, w wielu wypadkach ofiary znikają bezpowrotnie, a czynią to celem wsparcia
swych białych bossów. The Société Miničre de Bakwange—MIBA—i diamentowe pola
Mbuji-Mayi w Kongo mają od początku powstania długą historię rozlewu krwi z zachodnimi
państwami w tle, w tym Izraela. (12) Amnesty International wskazuje, że żaden agent
żadnego państwa nigdy nie był ścigany za przypadki bezprawnych egzekucji podejrzanych
„nielegalnych” górników w Mbuji-Mayi. (13)
Po wieku eksploatacji i niewolnictwa, MIBA okazuje się wciąż firmą, jaka utrzymuje poziom
płac dla swych kongijskich robotników na zasadzie stawek głodowych. Kwiecień i maj 2007
r. stał się okresem strajków i protestów, co doprowadziło rząd Kabili do stosowania
arbitralnych aresztów, uwięzień i tortur wobec organizatorów związków zawodowych, jak np.
Leona Ngoy Bululu; policja również strzelała do demonstrantów (14). Tak zwani „nielegalni”
poszukiwacze diamentów – pozbawieni praw Kongijczycy zmuszeni do prowadzenia
„nielegalnej” działalności, aby przeżyć – byli zabijani w trybie doraźnym, gdy znajdowano
ich na koncesjonowanych działkach MIBA w Mbuji-Mayi. Strażnicy MIBA strzelali również
do niezatrudnionych w spółce górników z kopalni (15).
Tymczasem, koszerne posiłki Gertlera wylatywały z Kinszasy, stolicy Kongo,
przygotowywane na zlecenie rabina Chlomo Bentolila, wysokiego kapłana Chabad w
środkowej Afryce. Chlomo Bentolila był rabinem w Kinszasie od 1991 r., był duchową siłą,
jaka przetrwała terror starego dinozaura, Mobutu Sese Seko, w sposób, w jaki robiła to
większość miejsowych elit: poprzez współpracę z reżimem mordercy. Rabin jest członkiem
Chabad Lubavitch Global Emissary Network z siedzibą w Brooklynie, a jego żona, Miriam,
jest siostrą rabina Mena’hem Hadad, wyższego kapłana z Brukseli (16).
“Koszerne nie oznacza, że rabin pobłogosławił jedzenie”, Betolila poprawia mnie, „lecz
raczej, że jedzenie powstało pod nadzorem władzy wykonawczej rabinicznej Tory (sic), która
dogląda, aby składniki pożywienia były zgodne z prawami Kashrut wyrażonymi w Biblii
(księga Kapłańska i Powtórzonego Prawa)” (17).
Dan Gertler często zabiera na pokład swego prywatnego samolotu różnych ludzi na loty do
Kongo, gdzie odprawiane są żydowskie rytuały. Na bar micwę syna Bentolila, Binyamina
Avrahima, w czerwcu 2005 r., odbyły się „specjalne loty”, którymi zwieziono gości, w tym
znaczących rabinów, śpiewaka chasydzkiego, Yoni Shlomo, orkiestrę specjalną Yossefa
Bramiego, oraz innych z Izraela, Nowego Jorku i Brukseli. Przyjęcie odbyło się w
luksusowym Memling Hotel. Joseph Kabila posłał liczną delegację, ale sam nie uczestniczył:
jego najbliżsi doradcy przekazali w jego imieniu gorące pozdrowienia (18).
Interesy Gertlera, Steinmetza i Templesmana są rozwijane w części dzięki wsparciu
Committee of the Jewish Community w Kinszasie (le Comité de la Communauté Israélite) –
który jest ściśle powiązany ze strukturami władzy w Kinszasie, aby wywierać wpływ i
zapewniać kontrolę nad interesami izraelsko-belgijsko-anglo-amerykańskimi, jakie
ulokowane są na tej geopolitycznej arenie.
W dniach 26-30 marca 2007 r., Communaute Israelite de Kinshasa przyjmował wizytę
izraelskiego ambasadora, Yaakova Revaha, dyrektora Africa Department of the Israeli
Ministry of Foreign Affairs; Revah poleciał również do Lumambashi na spotkanie z Danem
Gertlerem i jego agentami, w tym Moishe Katumbi, gubernatora Katangi, i tam
prawdopodobnie spożyli koszerny obiadek za 23 tysiące $ wysłany przez Chabad z Kinszasy
(19). Communaute Israelite de Kinshasa utrzymuje bardzo bliskie stosunki polityczne z partią
prezydenta Kabili, PPRD, Ludową Partią Przedbudowy i Demokracji. 1 marca 2006 r.,
podczas oficjalnej ceremonii, przewodniczący the Communaute Israelite de Kinshasa, Ashlan
Piha, został odznaczony kongijskim Medalem Obywatelskiej Zasługi.

NIE POŻĄDAJ
Przed śmiercią w wyniku zabójstwa w dniu 16 stycznia 2001, Laurent Desire Kabila –
prezydent Demokratycznej Republiki Konga – ubił z gangiem Gertlera interes, jaki zadziałał
na korzyść obecnego prezydenta, Josepha Kabili, i stał się głównym czynnikiem w relacjach
zarówno ciągłej wojny w Kongo, jak też krwawej walki kacyków wojennych w Kinszasie w
marcu 2007 r. (20).
W 2000 r., poprzedni prezydent, Laurent Kabila, oddał monopl na kongijskie diamenty w
wysokości 88 % przyszłych znalezisk, spółce Gertlera, International Diamond Industries (IDI)
w zamian za pomoc wojskowych izraelskich dla utrzymania jego nowego rządu (21). Główni
oficerowie kongijscy polecieli do Izraela w 2000 r., aby wynegocjować warunki tego interesu.
Gertler zobowiązał się do pomocy wojskowej dla Kabili za pośrednictwem polityków
izraelskich (22).
Pierwotny interes Gertler-Kabila upadł wskutek śmierci Laurenta Kabili, który zginął za to, że
nie współpracował z Wielkimi Białymi Ojcami tego przemysłu (styczeń 2001 r.), lecz Gertler
i Leibovitch oraz ich przełożeni utworzyli kolejną spółkę, Dan Gertler International i zaczęli
rozwijać swój plan dla Kongo (23). Od 2002 r., spółka Gertlera stała się głównym
eksporterem kongijskich skarbów, kontrolując przemył wydobycia diamentów wart rocznie l
mld $ (24).
W 2003 r., potężne kongijskie Societe Miniere De Bakwanga (MIBA) – jakie zawsze było
kontrolowane przez Wielkich Białych Ojców z Belgii, Izraela i Ameryki – zawarło kontrakt
na wyłączność ze spółką Gertlera, Emaxon Finance International. Ten interes przyciągnął
izraelskie Foreign Defense Assistance and Defense Export Organization (SIBAT) oraz
wysokich rangą izraelskich urzędników obrony i wywiadu. Gertler i jego kolesie
prawdopodobnie dali łapówkę urzędnikom kongijskim oraz generałom z Angoli, którzy
dowodzili wojskami armii angolańskiej broniących Kinszasy, stolicy Kongo (25)(26).
Sprawy bezpieczeństwa działalności wydobywczej w Kongo zapewniają specjalne spółki
ochroniarskie, jak Overseas Security Services (OSS), jeden z wielu interesów belgijskiego
miliardera, Philippe de Moerloose. Członek elity z Kinszasy, de Moerloose, zajmuje się
dostarczaniem samolotów i innych prezydenckich zabawek dla Kabili. W 2006 r.,
śmiegłowiec prezydenta Josepha Kabili znalazł się w samym centrum walk prowadzonych
przez Philippe de Moerloose (27). Spółki de Moerloose działały w Zairze Mobutu od co
najmniej 1991 r., wspierając terroryzm państwowy i zachodnie korporacje plądrujące ten kraj,
na co zachodnie media były zupełnie ślepe. Philippe de Moerloose jest również doradcą
komisarza UE i diamenciarza, Louisa Michela.
Ludzie od bezpieczeństwa dla prowadzenia operacji górniczych w Kongo pochodzą ze
szczególnych spółek ds bezpieczeństwa, jak Overseas Security Services (OSS), jednego z
działów interesów DRC, należącej do miliardera belgijskiego, Philippe’a de Moerloose.
Członek elity z Kinszasy, de Moerloose sprowadza samoloty i inne prezydenckie zabawki dla
prezydenta Demokratycznej Republiki Konga, Kabili. W 2006 r., śmigłowiec od kampanii
wyborczej prezydenta Josepha Kabili znalazł się w samym centrum walk prawnych, w jakich
uczestniczył Philippe de Moerloose.[27] Spółki de Moerloose działały w Zairze Mobutu co
najmniej od 1991 r., wspierając państwowy terroryzm i grabież korporacyjną Zachodu, co
stało się możliwe dzięki udawanej ślepocie na te sprawy przez media zachodnie. De
Moerloose jest również doradcą komisarza UE oraz diamenciarza, Louisa Michela.
Krążyły plotki, że Dan Gertler i Philippe de Moerloose byli jedynymi białymi, jacy brali
udział w ceremonii ślubnej Josepha Kabili i obaj mieli wyraźne wspólne interesy w
„ochroniarstwie” zapewnianym przez OSS w MIBA i innych miejscach w Kongo. W
kwietniu 2003 r., podpisany został tajny układ między spółką Gertlera/Steinmetza, Emaxon
Finance, a rządem Kabili w sprawie MIBA oraz dwóch spółek de Moerloose, OSS-Congo i

Demimpex oraz innymi firmami.
Działania Overseas Security Services (OSS) są najwyraźniej wypadkową doświadczeń
czołowych agentów bezpieczeństwa poprzednio zamieszanych w działalność największej
firmy ochroniarskiej w Zairze z czasów Mobutu (28). Według materiałów działu PR firmy
OSS: „te osoby mają niemałe doświadczenie w sprawach bezpieczeństwa tego kraju” (29).
OSS, zabezpieczająca sprawy ochrony kopalni, ochronę osobistą oraz inne usługi
ochroniarskie, działa w Burundi, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Rwandzie, Dubaju, RPA,
Republice Kongo (Brazzaville) i w Belgii, świadczy te usługi dla wszystkich
zainteresowanych stron walczących i niszczących obecnie wschodnie Kongo (30).
Emaxon Finance International jest prawdziwym klejnotem, jedną z tych ośmiornic górniczych
rozciągających swoje macki wśród powiązanych ze sobą spółek i firm zależnych założonych
w określonych geograficznych miejscach świata, tzw. „rajach podatkowych”, jakie działają w
roli tarczy osłaniającej od ścigania ludzi, którzy są odpowiedzialni za pranie pieniędzy,
handel bronią i operacje narkotykowe, zabójstwa i inne formy terroryzmu.
Spółka NIKANOR zarejestrowana jest na Isle of Man (UK), firma offshore z raju
podatkowego, jaki pomaga w ukryciu przed wścibskim okiem kryminalnej działalności i w
celu maksymalizacji zysków. Wśród dyrektorów NIKANOR są różni osobnicy, w tym Dan
Kurtzer, były ambasador USA w izraelu (2001-2005), a także Principal Deputy Assistant
Secretary of State for Intelligence and Research w czasach urzędowania Madeleine Albright.
W kręgu partnerów NIKANOR znajdują się Mende i Moshe Gertner [sic], magnaci
nieruchomości izraelskich z wielkimi aktywami w Londynie, którzy kontrolują 22 %
NIKANOR. Innym wspólnikiem jest urodzony w izraelu Nir Livnat, prezes spółki z siedzibą
w Johannesburgu „Ascot Diamonds”, części the Steinmetz Group of Diamond Companies,
aktywnie zaangażowany w wiele działań biznesowych w USA od Miami do New York.[31]
NIE SKŁADAJ FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA
Wracając do roku 2001, gdy interesy Gertlera wyszły na jaw i skupiły się na sprawach
diamentowych, kwestie PR dzierżył w swych rękach Lior Chorev, “specialny konsultant w
dziedzinie strategii i komunikacji” organizacji International Diamond Industries (IDI), potem
Chorev dalej wykonywał swoją rolę wspierając interesy Dana Gertlera.[32] Obecnie Lior
Chorev partneruje braciom Yuvalowi i Eyalowi Arad, w izraelskiej firmie od marketingu i
PR, ARAD Communications.[33]
„Pracujemy dla Mr. Gertlera w kilku sprawach biznesowych” powiedział Lior Chorev.[34]
Wielu klientów ARAD, w tym spółki Gertlera, jak Coral Diamonds z siedzibą w Los Angeles
oraz izraelski wytwórca uzbrojenia lotniczego produkujący bezzałogowe maszyny lotnicze
(UAV)—broń robotyczną oraz programy wywiadowcze, jakich użyto przeciw ludziom w
Kongo. [35] Jako strategy polityczny, Lior Chorev pracował dla byłego premiera izraelskiego,
Ariela Sharona oraz obecnego, Ehuda Olmerta.[36] Brał również udział w konferencjach
planowania obronności izrael-NATO.[37]
Dan Gertler jest w bliskich związkach z izraelskimi politykami, szczególnie z Avigdorem
Liebermanem, szefem prawicowej partii, Yisrael Beiteinu i jest blisko związany z
diamenciarzem, Beny Steinmetzem, dobrym kumplem Ehuda Olmerta. Nieodstępujący
Gertlera na krok, Chaim Leibovitz, jest również bardzo blisko Liebermana, był też
„regularnym wyposażeniem” gabinetu premiera Netanyahu.[38]
Beny Steinmetz uważany jest za jednego z najbogatszych miliarderów w izraelu. The
Steinmetz Group, jaką kontroluje wespół ze swym bratem, Danielem, jest jednym z
największych klientów syndykatu diamentowego de Beers. Steinmetz jest również
zaangażowany w izraelskiej grupie od handlu nieruchomościami, jaka kupiła aktywa
brytyjskiej Haslemere real estate company za 1,46 mld $. Partnerami Steinmetza w tej branży

są miliarderzy izraelscy David i Simon Reuben, a także pochodząca z Arabii Saudyjskiej
Olayan Group, spółka inwestycyjna, jaka jest mocno powiązana z Bechtel Corporation.[39]
Światowa mapa działań Steinmetza ukrywa fakt, że jest on zamieszany w interesy w
rozdartym wojną Kongo.[40]
Wygląda na to, że grabież ziemi i eliminacje ludzi przez Gertlera mają wiele wspólnego z
obecnymi zbrodiami przeciw ludzkości popełnianymi przez izrael w trakcie nielegalnych
podziałów na Bliskim Wschodzie. 03.01.2008 r., the Jerusalem Post doniosło, że Lior Chorev
wchodził w skład doradców premiera Ariela Sharona, ostatnio cytowano też, jak mówi, że
jeśli nawet Sharon nie dokończył budowy ostatecznych granic izraelskich (otrzymał
paraliżujące uderzenie w 2006 r.), przebieg tego ogrodzenia bezpieczeństwa, o budowie
którego zadecydował, ostatecznie służyć będzie jako podstawa graniczna oraz trwały spadek
po Sharonie.[41]
„Uważał, że trzeba ustanowić granicę, gdyż nie ufa młodszym generacjom” powiedział
Chorev. „Wiedział, jaki przebieg ma mieć ogrodzenie, miał to w sercu i w rozumie na
każdym skrawku ziemi”.[42]
W 2003 r. Panel ONZ złożony z ekspertów w sprawie wojny w Kongo ujawinił informacje, że
Emaxon Finance International kontrolowany jest przez izraelskich handlarzy diamentami,
Chaima Leibovitza i Dana Gertlera.[43] Emaxon zamieszcza adres swego biura w Montrealu,
lecz większościowym udziałowcem jest FTS Worldwide, niejasna struktura globalnego
biznesu, której adresem jest firma prawnicza, która ją reprezentuje, Mossack Fonseca &
Company w Panama City. FTS Worldwide jest zarejestrowana w amerykańskiej komisji
giełdowej U.S. Securities Exchange Commission przez prawnika Andre Zolty z Genewy.
Kontrakt między MIBA, a Emaxon podpisany został 13 kwietnia 2003 r. przez izraelskich
Amerykanów, Yaakova Neemana i Chaima Leibovitza.[44]
Yaakov Neeman jest partnerem i wspólnikiem firmy prawniczej Herzog, Fox and Neeman,
Tel Aviv, jednej z głównych, zajmował też stanowiska w izraelskim rządzie i był
ministrem.[45] Neeman jest w grupie doradczej Markstone Capital Group, bardzo wpływowej
grupie bankierów inwestycyjnych wraz z Eli Hurvitzem. W radzie nadzorczej izraelskiego
Teva Pharmaceutical Industries zasiada Eli Hurvitz z dyrektorem z Northrup-Grumman,
Philipem Frostem.[46] Zarówno Philip Frost, jak i Maurice Templesman są członkami rady
the American Stock Exchange. Eli Hurvitz zasiadał w International Advisory Counsel Belfer
Center przy Harvardzie, w latach 2002-2005, gdy the Belfer Center i jego pracownik
wywiadu, Robert Rotberg formalizowali tzw. “Kimberley Process”, aby móc oficjalnie
wybielić krwawe diamenty.[47] Yakov Neeman jest również dyrektorem the World Zionist
Organization oraz Jewish Agency for Israel.
Jednym z głównych celów the Kimberley Process, a także rolą Belfer Center na Harvardzie
była ochrona karteli diamentowych w RPA, Oppenheimer i De Beers, a także ich czołowych
klientów i agentów, jak Maurice Templesman i Beny Steinmetz.[48] Dodać do tego biznesu
diamentowego należy firmy wybielone działaniami Kimberley Process, a są to wszyscy
syjonistyczni dilerzy diamentów i kartele, jakie odrodziły się jak Fenix z popiołów
holocau$tu.
Amerykańsko-izraelskie interesy gangu Gertler/Steinmetz rozwijały się i obecnie są oni
glównymi udziałowcami albo właścicielami koncesji diamentowych w prowincji Kasai w
Kongo oraz koncesji na eksploatację pasa miedziowego w Katanga. Pas miedziowy w Kongo
to wielki szmal. Ceny miedzi ostatnio biły rekordy wszechczasów w związku z monopolową
kontrolą korporacji oraz nowym zamówieniom ze strony przemysłu transportowego,
lotnictwa oraz produkcji uzbrojenia. Kobalt używany jest w procesach barwienia i
kolorowania tkanin. Co ważniejsze, jest podstawowym pierwiastkiem superstopów
używanych do pancerzy czołgowych, samolotów, turbin, kadłubów statków i okrętów,
elementów piecowych wysokich temperatur, w rafineriach, wietrłach kompanii naftowych,

reaktorach jądrowych oraz dla broni atomowej. Tak, jak coltan, czyli kolumbit-tantalit, kobalt
jest również używany do baterii telefonów komórkowych. Pas miedziowy Katanga obfituje
też w german, metal ziem rzadkich stosowany w optyce, w światłowodach optycznych, w
soczewkach na podczerwień, a także w satelitach telekomunikacyjnych.[49]
Cały kompleks militarno-przemysłowo-więzienny obraca się wokół minerałów takich, jak
kobalt, niob oraz heterogenit (tlenek kobaltu), jednak prawda prawda o tym, co się stało z
ludźmi z Afryki na ziemiach zajętych przez te spółki wydobywcze jest ukrywana przez
korporacyjne media. Kradnie się coraz więcej ziemi, popełnia się coraz więcej okrucieństw,
jest w tym coraz mniej przejrzystości, coraz mniej odpowiedzialności i słyszy się coraz mniej
głosów tych, których pozbawiono głosu. A za to jest, jak zwykle, zawsze dużo pustych
obietnic.
NIE BĘDZIESZ MIEĆ CUDZYCH BOGÓW PRZEDE MNĄ
Przez ostatnie 50 lat elitarna grupa obywateli izraelskich utrzymywała konflikt i stan
bezprawia w Afryce, podsycany przez poszukiwania minerałów i trwający właśnie dla nich.
Agenci powiązani z armią izraelską albo służabmi wywiadu, Mossadem, utrzymywały
strategiczne kryminalne syndykaty we współzawodnictwie i partnerstwie z innymi
syndykatami takich ludzi, jak Philippe De Moerloose, Louis Michel, Viscount Etienne
Davignon, John Bredenkamp i Tony Buckingham.
Wyszkolone przez izrael wojska uderzeniowe stały się ochroną osobistą Mobutu, a między
nimi kręcili się jako doradcy agenci Mossadu. Wg raportu the American Jewish Committee:
po roku 1980 “agenci Mossadu, wojskowi posłańcy oraz mała grupa prywatnych
biznesmenów…zastąpiła dyplomatów jako główni rozmówcy w imieniu izraela z
afrykańskimi przywódcami i ugrupowaniami politycznymi (głównie opozycyjnymi)”. Raport
wspomina o rosnącym zaangażowaniu w interesy związane z prywatną ochroną i
bezpieczeństwem, szczególnie w Angoli, Demokratycznej Republice Kongo oraz w
Republice Środkowej Afryki od roku 1992.[50]
Agenci izraelscy i „biznesmeni” pojawiają się wszędzie, gdzie ma miejsce horrendalne
cierpienie ludzkie i proces wywłaszczania. Najazdy Gertlera w krwawym świecie diamentów
wciągnęły do interesu handlarzy izraelską bronią, Yaira Kleina, który wedle doniesień jest
poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości USA za szkolenie milicji kartelu narkotykowego
z Medellin, oraz Dova Katza.[51] Klein był skazany przez izrael w 1991 r. za uczestnictwo w
grupie, jaka wzięła sobie za cel i zamordowała kolumbijskich polityków, dziennikarzy oraz
policjantów. Klein siedział w więzieniu w Sierra Leone w 1999 r., potem został miejscowym
przedstawicielem Gertlera w rozdartych wojną domową Sierra Leone i Liberii. Gertler
wchodził również w związki z Rosyjskim Bractwem Wojskowym, grupą “emerytowanych
generałów rosyjskich, których Gertler opisuje, jako dobrych przyjaciół”. [52],[53]
Emerytowany pułkownik Israeli Defense Forces, Yair Klein przypuszczalnie był tym, który
kierował przerzutem broni dla szajek diamentowych w Sierra Leone i Liberii, gdy stanowisko
prezydenta utracił Charles Taylor. W 1999 r., Klein został aresztowany w Sierra Leone pod
zarzutem przemytu broni dla powstańczego Zjednoczonego Frontu Rewolucyjnego.[54] ONZ
udokumentowało również współpracę między rebeliantami w Sierra Leone a agentem
Damianem Gagnon, który występował w interesie Lazare Kaplana; Lazare Kaplan
International jest jednym z zorganizowanych syndykatów przestępczych żydo-amerykanina,
Maurice Templesmana.[55]
Spółki ze Steinmetz Group są również zamieszane w krwawe pola diamentowe w Sierra
Leone, wraz z Energem (poprzednia nazwa DiamondWorks), spółką opisaną powyżej, jaka
powiązana jest z najemnikami przedstawionymi w filmie propagandowym z Hollywood p.t.
Blood Diamond.[56] W grudniu 2007 r., miejscowi robotnicy w zakładzie Koidu Holdings, w

Sierra Leone podjęli walkę, aby zdobyć jakieś środki utrzymania z posiadania własnych
surowców, i zostali ostrzelani przez policję podczas pokojowych demonstracji przeciw
kontrolowanemu przez Steinmetza, Koidu Holdings. To samo dzieje się od dawna w różnych
miejscach tego kraju. Ludzie byli pozbawiani własności swej ziemi przez spółki górnicze,
jakie obiecały im wiele przed światem, przypochlebiały się, aby zdobyć ich zaufanie, a potem
zostawiały ich z niczym. Gang Steinmetza wezwał lokalne siły paramilitarne, wprowadzono
godzinę policyjną, a niektórych demonstrantów zastrzelono; policja jak zwykle fałszywie
stwierdziła, że demonstranci byli uzbrojeni.[57]
Jak większość innych mafii wydobywczych w Afryce, ośmiornica izraelska – zorganizowane
syndykaty przestępcze, filie zależne w rajach podatkowych, współzależne sieci personalnych
powiązań oraz wysługiwanie się najemnikami – oplotła samo serce Kongo mackami i
zagłusza wołanie swojej ofiary. Górnictwo reguluje puls Kong, a zagraniczne spółki górnicze
wraz z czarnymi zaprzedanymi im agentami wypijają krew tego narodu i wysysają bogactwo
tego państwa.
NIE BĘDZIESZ ZABIJAĆ
Poza intrygującą rywalizacją żydowską o diamenty w samym oku ciemności, ta opowieść
przybierze napawający dreszczem zwrot w kierunku wyjawienia roli niektórych firm
niemieckich oraz nowojorskich prawników. NIKANOR, kolejna firma spółki
Gertler/Steinmetz o podejrzanej proweniencji ma umowę z owianym złą sławą
konglomeratem ThyssenKrupp, firmą powstałą z połączenia dwóch byłych nazistowskich
producentów broni, powiązaną z firmą prawniczą z Nowego Jorku, Sullivan and Cromwell,
czy innymi podmiotami, jak Brown Brothers Harriman & Co., Lehman Brothers, Chase
Manhattan Bank, J.P. Morgan, DuPont i IBM, w wielki nazistowsko-amerykański spisek
pieniężny. [58]
Wszystkie te spółki stały za tzw. żydowskim holocaustem. Niemiecki Krupp to korporacja
przemysłowa, jaka kolaborowała z byłym dyrektorem Allenem Dullesem oraz sekretarzem
stanu, Johnem Fosterem Dullesem. Wśród klientów firmy prawniczej braci Dulles (Sullivan
and Cromwell) był m.in. Adolf Hitler.[59] Ted Terry, jeden ze starszych partnerów w
Sullivan and Cromwell, jest również dyrektorem organizacji filantropijnej pod nazwą the
Harold K. Hochschild (HKH) Foundation, jaka wzięła swą nazwę od magnata w górnictwie
stojącego za firmą AMAX, spółką działającą w pasie miedziowym w Zambii, lecz której
spółka-matka, Phelps Dodge, działa właśnie w Katanga, Kongo. Harold K. Hochschild był w
bliskich związkach z CIA i dał się poznać jako poplecznik wyodrębnienia Katangi w latach
60-tych, tak samo, jak Dan Gertler dał się poznać w minionych latach jako zwolennik
reorganizacji Kongo przy użyciu siły. Sullivan and Cromwell była również firmą prawnodoradczą AMAX-u. [60],[61]
Brown Brothers Harriman & Company (BBH) pierwotnie była powiązana poprzez Wall
Street z niemieckimi spółkami i interesami finansowymi Fritza Thyssena w USA, który od
początku wspierał finansowo partię nazistowską. BBH kupiła i przetransportowała do
Niemiec miliony dolarów w postaci złota, stali, paliwa, węgla oraz amerykańskich obligacji
skarbowych. Zostały one użyte do budowy hitlerowskiej machiny wojennej, a te związki
rozwijały się nawet wtedy, gdy nazistowskie obozy zaczęły usuwać ślady swych zbrodni.
Horror nazistowskich obozów w Auschwitz, Birkenau czy Buckenwaldzie dostał się do
wiadomości publicznej na długo przed tym, gdy zaczął wzbudzać powszechną wściekłość. Ta
sama historia odbywa się teraz w Kongo.
MODLITWA ZA UMIEJĄCYCH

Nie ma zapisów lub statystyk o liczbie ludzi poddanych aktom brutalności lub
zamordowanych na terenach wydobywania diamentów lub kobaltu, jak Kolwezi, Mbuji Mayi,
Tshikapa, Banalia, czy Kananga w Demokratycznej Republice Kongo, czy Ndola w Zambii, a
wiele ofiar gwałtów sił bezpieczeństwa nigdy nie poznamy.
Gdy Gertler ze Steinmetzem i swymi kolesiami przybył do Kongo, szybko stało się jasne, że
staną do rywalizacji z magnatami z Zimbabwe, Johnem Bredenkampem i Billym
Rautenbachem—dwoma kumplami dyktatora, Roberta Mugabe zaangażowanych w
ograbianie Kongo i Zimbabwe od dziesiątków lat. Panel ekspertów ONZ w sprawie
Demokratycznej Republiki Kongo nazwał wprost tych dwóch winnymi kradzieży miedzi i
kobaltu z Katangi, obaj również zajmowali się światowym handlem bronią. Bredenkamp jest
jednym z 50 najbogatszych ludzi w Anglii i podobno jest właścicielem posiadłości położonej
bardzo blisko rezydencji Margaret Thatcher w Londynie.
07 listopada 2007 r. doniesiono, że Dan Gertler został użyty w roli narzędzia w dobiciu
interesu, w wyniku którego Katanga Mining Ltd. zakupiła swego rywala, NIKANOR za 2,1
mld $ i przejęła jego interesy i projekty górnicze w Kongo, aby utworzyć w ten sposób
największą na świecie firmę wydobycia kobaltu. Doniesiono również o utworzeniu joint
venture pomiędzy the Central African Mining & Exploration Company (CAMEC) oraz inną
firmą kontrolowaną przez Gertlera, pod nazwą Prairie International Limited.
CAMEC/Prairie joint venture będzie eksploatować zakład przetwórczy rudy miedzi w Luita
(DRK), korzystać z odkrywki kobaltu w Mukondo Mountain, zwaną największym na świecie
złożem kobaltu, oraz pracować nad „innymi” projektami wydobywczymi. Prairie jest w
większości własnością rodziny Gertlera. CAMEC jest powiązany z magnatem z Zimbabwe,
RPA i UK, Billym Rautenbachem.[62] Rząd DRK skutecznie zakazał wstępu do swego kraju
kontrowersyjnemu biznesmenowi Bill’emu Rautenbachowi przez ogłoszenie go persona non
grata w lipcu 2007 r., lecz to nie powstrzymało go przed dostaniem w swoje ręce tego, co
chciał. Rautenbach jest również poszukiwany w RPA za 300 zarzutów oszustwa, korupcji i
kradzieży. Rautenbach jest byłym kierowcą samochodów wyścigowych, który kontroluje
imperium biznesowe w południowej i środkowej Afryce poprzez spółkę założoną na
Brytyjskich Wyspach Dziewiczych pod nazwą Ridgepoint Overseas Development Limited. W
1998 r. szybko zmarły prezydent Kongo, Laurent Kabila mianował Rautenbacha dyrektorem
zarządzającym koncernem La Générale des Carričres et des Mines (Gécamines), władającym
jednym z największych w Afryce polem odkrywkowym kobaltu, a także znajdującymi się w
Katanga aktywami firmy Union Miniere de Haut Katanga, jakie były budowane jeszcze za
czasów belgijskiego rządu kolonialnego. Dzisiaj Rautenbach jest jednym z największych
eksporterów afrykańskich rudy kobaltowej, heterogenitu, a eksport przechodzi przez jego
firmę w DRK pod nazwą Congo Cobalt Company (CoCoCo), lecz ma również udziały w
dwóch innych dochodowych firmach wydobywczych w DRK - Boss i Mukondo, jakie
prawdopodobnie zarabiają ponad 100 mln $ miesięcznie.[63]
Podczas gdy w zachodnich mediach rozległy się fanfary w sprawie rządu Kabili i jego
rzekomego “niezależnego” przeglądu umów górniczych, zmienić się mogła tylko zaledwie
część ułamkowa całej sytuacji.[64]
Czynniki strukturalne doprowadzają do wykorzystywania narodu Kongo i jego ziem na
korzyść białych biznesmenów, handlarzy bronią i ich chodzących na pasku czarnych agentów.
Korzyści wielkiego biznesu wynikają też z opisywania go na zamówienie w artykułach
rozpowszechnianych w mediach, aby dać wrażenie, że system międzynarodowy jest
sprawiedliwy, że są jacyś nadzorcy, jakieś kontrole i jakieś poczucie równowagi, a także
rachunki wyników biznesowych.
Jednak, w czasie gdy DRK i Bank Światowy prezentują propagandę i wspólny front w
sprawie ich ostentacyjnej uwagi przywiązywanej do reformy górnictwa oraz wprowadzenia
nowego kodeksu górniczego, jednocześnie NIKANOR—co wynika z doniesień Mining

Journal—“jest w uprzywilejowanej pozycji zawierania umów oraz posiadania takich umów w
czasie, gdy nowy kodeks zacznie obowiązywać, co sprawia, że NIKANOR będzie mieć się
dobrze”. [65] Innymi słowy cała ta kwestia sprawdzania już zawartych umów na wydobycie
może spowodować troche zmian, ale w najlepszym wypadku będą to zmiany kosmetyczne.
Partner Dana Gertlera, żydowsko-amerykański członek Steinmetz Group, Nir Livnat to
również dyrektor Anglovaal Mining w spółce z Rickiem i Brianem Menell’ami oraz Basilem
Hersov z południowoafrykańskich dynastii Menellów i Hersov’ów.[66] Hersov został
określony mianem beneficjenta oszustwa i wymuszenia wespół z British BAE Systems w
transakcjach handlu bronią przy użyciu podejrzanych spółek z rajów podatkowych.[67]
Ośmiornica powiązań południowoafrykańskich to temat sam w sobie, z powiązaniami aż do
czołowych figur politycznych w UK i Kanadzie, jak kanadyjski senator, J. Trevor Eyton oraz
górnicznych spółek offshore zamieszanych w obrót wielkimi pieniędzmi (diamnety, złoto,
ropa, kobalt) i wielkich korporacji ze współwymieszanymi kierownictwami: Coca Cola,
Nestlé, General Motors, czy powiązanej z Bushem, Barrick Gold Corporation. Barrick, co
oczywista, jest w związku partnerskim z należącą do bandy Oppenheimer/De Beers spółką
Anglo-American Corporation w sześciu miejscach Afryki, w tym w Kongo.
Rick Menell jest dyrektorem Bateman Engineering—własnością Benny Steinmetza—
młodszego partnera NIKANOR w projektach dotyczących Katangi. Brytyjski Lord Balfour
jest dyrektorem w obu firmach: Bateman i NIKANOR. Menell jest też dyrektorem w Teal
Exploration and Mining, a w skład tego dyrektoriatu wchodzą - Joaquim Chissano, były
prezydent Mozambiku, Murray Hitzman, urzędnik z administracji Clintona w Białym Domu
od spraw nauki i polityki technologicznej (1994-1996); Hannes Meyer, który pracował dla
Anglo-Gold Ashanti w Kongo, 1999-2006, gdy uzbrojeni bojówkarze w Ituri zostali obsypani
pieniędzmi, aby wywieźć stamtąd złoto. Teal Exploration ma również związki z Anvil Mining
oraz z Anglo-American Corporation.[68]
Brian Menell, wspólnik Nira Livnata w zarządzie Anglovaal, jest w zarządzie Energem
(poprzednio pod nazwą DiamondWorks) wraz z Tonym i Mario Teixeira. Związki Livnata z
Teixeirą są zauważalne w różnych przedsięwzieciach, jakie wspierały krwawe wojny w
Kongo z czasów Josepha Kabili i Jean-Pierre Bemby. Energem jest także zamieszany w
sprawy trans-ugandyjsko-kenijski rurociąg, obok firmy Nexant, podmiot pomocniczy firmy
uwikłanej w działalność wywiadowczą oraz sprawy obronności, Bechtel Corporation.[69]
Brian Menell jest członkiem zarządu w First Africa Oil, jaka działa w siedmiu krajach
afrykańskich, a dyrektor First Africa Oil, John Bentley jest również dyrektorem w Osprey Oil
and Gas wraz z Carol Bell, dyrektorem należącego do Rockefellerów, Chase Manhattan Bank.
Bentley jest w składzie zarządu Adastra Minerals—uprzednio znanej jako America Mineral
Fields (AMF, AMFI, AMX), spółki założonej w 1995 r. w Hope, Arkansas—a utworzonej
przez Roberta Friedlanda oraz Maxa i Jean-Raymonda Boulle, znamienitych „przyjaciół
Billa” Clintona. Od 1995 r., American Mineral Fields rozpoczęła działalność w Brazylii,
Rosji, Norwegii, Zambii, Angoli i w DRK. Kryminalista i sponsor wojny w DRK, JeanRaymond Boulle, ma 36,4 % kapitału udziałowego, był wcześniej Dyrektorem Generalnym
De Beers w Zairze, częścią sojuszu terrorystycznego Templesmana w czasach reżimu
Mobutu.[70],[71]
Interesy Gertler/Steinmetz najwidoczniej uzyskują wielkie względy człowieka nr 2 w
establishmencie Kongo, Augustine Katumba Mwanke, jednego z najbliższych sojuszników i
finansistów Josepha Kabili, byłego Gubernatora Katangi (1998-2001) i dyrektora w
australijskiej spółce Anvil Mining. Panel ekspertów ONZ z 2002 r. wymienia Mwanke jako
odpowiedialnego za nielegalny handel bronią i okradanie Kongo: Mwanke negocjował
zakupy broni za pośrednictwem belgijskich banków oraz spółki wydobywczej MIBA.[72]
Prawdopodobnie Mwanke osobiście pierze milion dolarów dziennie poprzez swoje interesy
górnicze w Katandze.[73]

Anvil Mining było zamieszane w masakry w DRK.[74] Wśród dyrektorów spółki jest były
ambasador USA, Kenneth L. Brown, który był na placówkach w Brukseli, Kinszasie, KongoBrazzaville i RPA. Brown był zastępcą asystenta sekretarza stanu ds afrykańskich (19871989) podwładnym George’a Schultza i George’a H.W. Busha, a także dyrektorem
organizacji Central African Affairs (1980-1981). Były czołowy pracownik wywiadu i szef
misji obserwacyjnej ONZ w Demokratycznej Republice Kongo (MONUC) pracował dla
Anvil w Katanga od 2006.[75]
NIE BĘDZIESZ GWAŁCIĆ ANI KRAŚĆ
Interesy Gertler/Steinmetz trącały również zagadnienie wydobycia miedzi i kobaltu na
podstawie koncesji firmy Kinross-Forrest Group. Gertler tworzył albo dużo inwestował w
spółki, aby skutecznie je pogrążyć i zniszczyć albo przejmował takie, które były u progu
upadku. George Forrest również znalazł się na liście ONZ w sprawie rzezimieszków z Kongo,
a sam Forrest i 3 jego synowie pomogli sfinansować wyborcze „zwycięstwo” Josepha Kabili
w 2006 r.[76] Córka George’a Forresta, jak mówią doniesienia, wyszła za syna Louisa
Michela. Malta i George Forrest są w radzie nadzorczej Katanga Mining Limited.
Powstała jako Entreprise Générale Malta Forrest, belgijska spółka od interesów Forresta, była
filarem eksploatacji Kongo od 1922 r., gdy zaczynały się poszukiwania górnicze w Katanga.
Wśród dyrektorów firmy Forresta, Katanga Mining jest 3 Kanadyjczyków, obywatel Kongo,
Jean-Claude Masangu Mulongo, były Gubernator DRK oraz urzędnik MFW i Banku
Światowego i obecny Gubernator Banku Centralnego DRK. Dynastia Forrestów miała fabryki
amunicji w Belgii i Kenii i miała związki partnerskie z OM-Group, w Ohio, USA, zajmującej
się wydobyciem kobaltu i koltanu w Kongo. Forrest International działa także w Europie,
Burundi – co stawia go po obu stron krwawego konfliktu w Kongo, ale także na Bliskim
Wschodzie. [77] Interesy Forresta w DRK to lotnictwo, żywność, zarząd plantacjami,
budownictwo, przemysł drzewny, wydobycie miedzi i kobaltu. Spółki Forresta są uwikłane w
grabież koltanu we wschodnim Kongo.
Katanga jest najbogatszym górniczym metropolis na świecie, częścią potężnego pasa
miedziowego, jaki przebiega przez północną Zambię i południowe Kongo; jest również
widownią bezprzykładnego ludzkiego ubóstwa i cierpienia związanych z kierowanymi przez
państwo represjami, domem społeczności pustoszonych przez trucizny używane przez
przemysł wydobywczy, gruźlicę, nowotwory, zaburzenia chorobowe innych rodzajów,
rasową dyskryminację oraz niewolnictwo. Koncesje na zambijski pas miedziowy dotyczą
wiele spośród wyżej wymienionych spółek i interesów, również inne.[78]
Robotnicy i społeczności wewnątrz oraz obok tych kopalni i odkrywek wszyscy cierpią na
standardowe dolegliwości, jakie można leczyć (dur brzuszny, malarię, tężec, polio,
niedożywienie). Jednak takie opowiadania są niepożądane w agendach korporacji medialnych
Północnej Ameryki, Europy, Japonii, Australii, izraela, jakie dostarczają podpory
indoktrynacji, której przeznaczeniem jest wpajanie rasowej wyższości oraz powszechniej
ignorancji i stanu chronicznej niepamięci, co sprawia, że zachodnie społeczeństwa potrząsają
głowami, załamują ręce i puszczają w ruch języki, wszystko sprowadza się do pytania: „a co
mamy zrobić?” Przez ludzkie myśli nie przebiegnie taka, że może to ich własne ręce są
splamione, ich własne sumienia pogrążone w fałszu, bowiem surowce z Kongo wzbogacają
życie ludzi w USA, Kanadzie, Europie i izraelu.
Jednorazowy wkład inwestycyjny na jeden projekt Gertlera w Katandze wymagał
przypuszczalnie 1,8 mld $, zaś zyski ruszyły w miliardach na nieużywany sprzęt odkładany
na półkę w erze średniego Mobutu. Są plotki, że zamieszany w to jest Bechtel, lecz na pewno
w projekt KOV zamieszany jest ThyssenKrupp AG jako mniejszy gracz.[79]
Krupp jest jedną z wielu niemieckich firm zamieszanych w grabież we wschodnim Kongo,

eksploatacji, w jaką wmieszana jest również DeutscheGesellschaft für technische
Zusammenarbeit—GTZ—“niemiecka agencja współpracy technologicznej”, jakiej rada
nadzorcza ma przedstawicieli 4 ministerstw federalnych.[80] Działy przemysłowe Kruppa
używają koltanu i kobaltu do wytwarzania superstopów.[81] Dr.-Ing. Ekkehard D. Schultz,
dyrektor ThyssenKruppa jest także dyrektorem Bayer AG, niemieckiej firmy, jakiej
odgałęzienie pod nazwą H.C. Starck wzięło swą nazwę od wmieszania się w trwającą ciągle
nielegalną grabież koltanu i kasyterytu (minerał zawierający rudy cyny) we wschodnim
Kongo. Dyrektor NIKANOR, Jay Pomrenze jest też konsultantem niemieckiego Deutsche
Bank.[82] Niektóre niemieckie i amerykańskie firmy czerpią korzyści z wojskowej okupacji
połnocnej dzielnicy Kivu w DRK przez wspieranego z Rwandy kacyka wojennego, Laurenta
Nkunda, gdzie bandyci Nkundy kontrolują wydobycie niobu w kopalni „stanowiącej
własność” Gesellschaft für Elektrometallurgie GmbH, podmiotu zależnego od Mettalurg
Group, z siedzibą w Nowym Jorku.[83], [84]
CZCIJ OJCA I MATKĘ SWOJĄ
Dziadek Dana Gertlera, Moshe Schnitzer (zmarły w listopadzie 2007) znany był w izraelu,
jako “Mr. Diamond”; w młodości przystąpił do podziemnej organizacji Etzel (Irgun), komórki
wojskowej izraela, jaka sama siebie określiła jako “ultranacjonalistyczną żydowską milicję”,
lecz popełniła ona niezmierne akty terroryzmu w służbie izraelskiej sprawie.[85] Moshe
Schnitzer przypuszczalnie odegrał ważną rolę w afrykańsko-izraelskiej wymianie
diamentowej w latach 50-tych w spółce partnerskiej pod nazwą Schnitzer-Greenstein. Później
Schnitzer założył izraelską giełdę diamentową w Tel Aviv w 1960 r., jaka obecnie przynosi
izraelowi 14 mld $ zysku rocznego z krwawego biznesu diamentowego i jest drugą pod
względem wielkości gałęzią przemysłu w tym państwie, lecz jest na czele izraelskich
eksporterów. Król Belgii Leopold III odznaczył Schnitzera w uznaniu jego zasług za
działalność w celu zbliżenia Belgii, izraela oraz diamentowych karteli DeBeers, a sam
Schnitzer został nawet prezesem the Harry Oppenheimer Diamond Museum w izraelu.[86]
Handel biżuterią diamentową w USA wynosi ponad 30 mld $ rocznie i 99 % kamieni, jakie
nie są syntetykami albo sztucznymi diamentami, pochodzi z krwawych pól diamentowych
oraz od wyżej opisanych syndykatów zorganizowanej przestępczości. Izrael kupuje ponad 50
% nieoszlifowanych diamentów na świecie, a USA 2/3 tej liczby. Zakłady szlifierskie
ulokowane są w Nethanya, Petach Tikvah, Tel Aviv, Ramat Gan, Jerozolimie oraz innych
miastach, lecz większość biur znajduje się w Tel Aviv, w finansowej dzielnicy przy ulicy
Ahad Ha’am.[87] Ojciec Dana Gertlera, Asher Gertler, oraz jego wuj, Shmuel Schnitzer,
kierują biznesem rodzinnym, a Shmuel jest wiceprezesem organizacji z siedzibą w Belgii,
World Diamond Council—podmiotu, jaki wydaje więcej pieniędzy na promocję fałszywego
wizerunku diamentów „wolnych od działań zbrojnych” niż na pomoc dla ludzi pozbawianych
własności swych domów albo poddanym aktom brutalności przez przemysł diamentowy.[88]
16 sierpnia 2007 r. rabin Bentolila w Kinszasie otrzymał komunikat z pytaniem: „Co mówi
Tora o ludziach wykorzystujących innych ludzi dla zysków, gdy ci inni ludzie cierpią głód i
umierają wśród wyzyskiwaczy? Czy jest opisana w Torze jakaś hierarchia, jaka zaleca, że np.
czarni ludzie czy Afrykańczycy są gorszymi ludźmi i dlatego nie ma co się nimi przejmować,
gdy robi się wielkie zyski?”
Odpowiedzi od rabina Bentolila nie było, widocznie był zajęty kolejną bar micwą w Belgii.
Niestety na nieszczęście dla Dana Gertlera i jego duchowych doradców, Tora mówi, że żyd
może mieć niewolnika, lecz żyd trzymany jako niewolnik musi zostać uwolniony za opłatą, a
to puste, infantylne i głupie usprawiedliwienie dla wykorzystywania niewinnych ludzi
pokazuje w pełni, jak religia zafałszowuje ludzka duchowość.
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