Etienne van Rattingen

‘Wateroorlogen’ een feit
Natuurlijk wordt alles weer afgewimpeld op ‘terroristen’,
ditmaal uit Pakistan. Waarom vertellen al deze politieke
klootzakken voor de verandering niet eens de waarheid! Er
is nood aan!
Inleiding
India, Pakistan en China hebben als sinds 1947 een conflict om Kasjmir. Dat wil zeggen dat China
en India feitelijk een conflict hebben om het een stuk Kasjmir van India omdat het een stuk van Tibet bevat en Pakistan claimt dat het stuk Kasjmir van India eigenlijk hen toebehoort. Twee oorlogen
zijn hierom al gevoerd. Wat is het werkelijke probleem daar?

Kasjmir is een prinselijke staat die bij de deling van India, omdat Hindoes en moslims niet langer
samen wensten te wonen, voor de keuze werd gesteld om zich bij India dan wel Pakistan te voegen.
Er werd aan toegevoegd om de godsdienstige gegevens voorrang te geven. De meerderheid van
Kasjmir was en is og steeds moslim, terwijl de maharadja een hindoe is. Tja, moslims kennende. En
dan in de meerderheid. Dat heeft een zeer bloedige oorlog opgeleverd waarin vele hindoes het leven
hebben gelaten. En zo is dan uiteindelijk de opdeling gekomen. Ik ga hier verder niet op in, want
het is alle dagen wel een reden tot conflict. De meeste conflicten halen het nieuws niet. Nu, is het
anders. De nieuwe conflicten gaan over de waterhuishouding en irrigatie van stukken woestijn

De houding van de (EU) politiek, wetenschap, religie, ‘geheime’ clubjes,
denktanks en bank maffia naar mij toe is even beledigend als alle woorden die ik
gebruik om hun houding te omschrijven

Etienne van Rattingen
waarmee India bezig is in deze gebieden. En dat is nieuws. Alleen mag de ware aard van de huidige
conflicten schijnbaar niet geweten worden.
LET WEL: de EU heeft een wet bij elkaar verzonnen dat alle hemelwater naar de riool moet worden afgevoerd. Wat zijn ze van plan? Zou het niet goed uitkomen om ons straks zonder water te zetten en door geo-engineering maandenlang geen druppel regen te laten vallen? Want maandenlang
geen water wil zeggen dat ook de staat droog komt te staan. En was het niet zo dat ze ook de water maatschappij willen verkopen? Wie wordt de eigenaar van de watermaatschappij dan? Zij die ook
de vluchtelingen op ons hebben losgelaten en onze pensioenen hebben afgenomen?
DENK voor uzelf. Alles is bekokstoofd. We hebben als regering een stelletje politieke randdebielen die de KLOTEN niet hebben om ons onder het juk van Rijk&Machtig uit te krijgen.
En ja, ik ben zeer ‘achterdochtig’. Maar deze achterdochtigheid heet in militaire termen situational awareness en heeft me jarenlang in de meest hachelijke situaties het leven gered. Observeren,
begrijpen, handelen en heroriënteren! Zo, wat is het probleem met een eigen mening? Ik heb geen
politieke en geen media mening, ook geen verborgen agenda. Ik heb geen televisie, geen radio en
geen asociale media waarop ik me gooi! En, ik heb het schijt aan heel de wereld! Als het erop aan
komt, kan ik alleen op mezelf vertrouwen. Daarom heet mijn oriëntatie in de wereld en mijn kijk
erop, situational awareness en geen achterdochtigheid! Dat als verduidelijking voor de would-be
psychologen en psychiaters onder jullie die iedereen nogal eens willen ‘beoordelen zonder ervaring
en kennis ter zake!’

Terug naar India en Pakistan
Dus het conflict tussen India en Pakistan mede tussen India en China is al even oud als het Israë lisch Palestijns conflict. Alleen het joodse conflict schijnt heel voornaam te zijn om het in het
nieuws te houden. Waarom eigenlijk? En dan deze joodse leugens van de verborgen agenda!
In 1960 werd het Indus Water Treaty ondertekend. Dat komt omdat de watervoorziening altijd al
een heikel punt was tussen Pakistan en India vanaf het begin toen hindoes en moslims niet langer
samen wilden leven. India dreigt nu het ‘waterverdrag’ eenzijdig op te zeggen.
Vandaag de dag gaat het dispuut over de waterkrachtcentrales die de doorstroming van water naar
Pakistan hinderen. Pakistan ziet dit als een directe inbreuk op het verdrag. India lacht het gezever
weg met de woorden ‘alle water verdwijnt toch in de oceaan’, maar de moeilijkheden wat water be treft dreigen over te slaan naar nabijgelegen landen in dezelfde watersituatie. Ik bedoel hiermee
Bangladesh en Nepal. En dan is er natuurlijk de vrees dat China de watertoevoer naar India zou
kunnen blokkeren omdat alle water direct uit de Himalaya komt, de grens tussen India en China
waar ook al ongeveer een eeuw een conflict over bestaat tussen beide landen vanwege een Engels
landmeter die zich zo nodig met allerlei interne zaken moest gaan bemoeien van een of andere zionistische politieke lul de behanger!
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Feit is: Pakistan heeft de laatste jaren te weinig geïnvesteerd in waterbeheersing en dat breekt hen
nu op. India en hun waterkrachtcentrales mede hun irrigatieprojecten staan daar volledig buiten.
Pakistan heeft gewoon niet voldoende gedaan om hun boeren het werken mogelijk te maken door
hun land vruchtbaar te maken. DAT IS HET KERNPROBLEEM. Alle andere landen, China inclusief, springen op de kar om de groeiende economie van India, waar velen jaloers op zijn, te stoppen
of te ondermijnen. Benieuwd of Pakistan gehoor gaat krijgen bij de VN, de Wereldbank of het Arbitragehof. Want, dat is Rothschild, Rothschild en Rothschild en India is eigendom van rijk&machtig.
Natuurlijk een uitgelezen situatie om te laten escaleren. Pakistan is financieel in de steek gelaten
door Amerika doordat Trump alle betalingen heeft teruggedraaid. China is voor Pakistan in de bres
gesprongen en dan ineens escaleert de situatie daar? Iedereen weet dat DEEP STATE van Amerika
ten alle tijde India zal steunen. Wat als het escaleert? Komen er dan twee grootmachten tegenover
elkaar te staan die elkaars bloed wel kunnen drinken? China tegen Amerika?

Benieuwd hoe alles gaat uitdraaien?
Ik kan natuurlijk wel vertellen wat ik denk. Venezuela levert 300.000
vaten olie per dag aan India. Wedden dat Trump India op deze manier
gaat ‘afmaken’? Want Deep State is Rothschild, India ook, maar
Trump is hun doodsvijand en zal hen overal ter wereld laten afzien!
DUS! Geen confrontatie en geen oorlog met Amerika!
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