”Palestiina” nimi otettiin juutalaisilta!
Omistajavaihdoksen keksi venäläinen KGP.
Jasser Arafat koulutettiin hoitamaan asia.
Varsinainen ryöstö tehtiin 1964.
(Koraanin mukaan on valehdeltava, jos se on
islamin edun mukaista. Tässä sitä on toteu
tettu)
Palestiinalaisia olivat alunperin juutalaiset vuoteen 1964 asti. Todisteena tästä mainittakoon
käytössä olleet nimet: Palestine Post ja Palestiinan Filharmoninen orkesteri, jossa soittajat olivat juutalaisia!
”Palestiinalaisen” vapautusjärjestön PLO:n perusti KGP 1964 . Silloin luotiin arabialainen
”Palestiina.” Ts. luotiin taistelujärjestö, jonka
kautta voidaan hyökätä Israelin kimppuun! Järjestön johtajaksi valittiin egyptiläissyntyinen Jasser Arafat. KGP koulutti hänet ideologiseen sodankäyntiin juutalaisia vastaan.
Jasser Arafat hyväksymässään elämänkerrassaan ”Jasser Arafat - terroristi vai rauhantekijä” kirjassa kerrotaan hänen itsensä sanomana: ”Palestiinalaisilla ei ole kansallista
identiteettiä. Kohtalo on määrännyt minut antamaan heille identiteetin, sotimalla Israelia
vastaan.” Palestiinalaisten identiteetti on luotu vuonna 1964. Tämän tyhjästä luodun
”Arabien Palestiinlaisen” taistelujärjestön tarkoituksena on sotia Israelia vastaan ja vallata
sen hallussa oleva maa, kun arabimaat itse eivät voi Israelille mitään!
Mistään arabian kielisesta lehdestä ja kirjasta ei löydy sanaa ”Palestiina” ennen vuotta
1948, joka kertoisi sen nimisestä valtiosta ja vahvistaisi väitteen islamilaisesta Palestiinasta
todeksi! Sitä ei löydy!
- Arabit yksinkertaisesti ryöstivät ”Palestiina” nimityksen juutalaisilta itselleen.
He ottivat itselleen nimen ”Palestiina.” Sitten he alkoivat myös vaatia Palestiinan aluetta
itselleen! ”Kuuluihan Palestiina palestiinalaisille!” Iskulauseeksi valittiinkin: - ”Antakaa Palestiina palestiinalaisille!” Tämä oli todella ovela veto: - Vain nimen ryöstö ja se oli siinä!
Medialle syötettiin tätä uutta tietoa ”Palestiinasta!” Lopun hoiti aika! - Tässä nyt ollaan.
- Meillä on nyt uusi ”Palestiina”, joka on lyönyt itsensä läpi! Nyt kaikki vaatii Palestiinaa
”Palestiinalaisille!

”Palestiinalaiset” alkoivat levittää tätä valheellista tietoa 1964.
Kun valheellista tietoa pitkään levitetään niin siitä muodostuu lopulta ” totuus!” Asian
eteenpäin viemistä voidaan vielä tehostaa väkivallalla ja terrorilla, jota he jatkuvasti nytkin
harrastavat.
Tästä on kokemusta jo Hitlerin ajoilta. Hän levitti suurta valhetta ja kaikki sen uskoivat, kun
sitä määrätietoisesti vuosia syötettiin. Palestiinlaiset ovat vuodesta 1964 sitä syöttäneet.
Nyt on vuosi 2014. He ovat 60 vuotta sitä tehneet. Siinä ajassa isokin valhe menee läpi! Asiaan vaikuttaa suuresti vielä arabien hallitsema öljy! Kaikki mielellään kumartavat sinne
päin, mistä voisi saada hyötyä itselle!

Palestiinan valtion olemassaolosta:
- Palestiinalaisiksi itseään kutsuvat ovatkin todellisuudessa arabeja.
Historiaa: ”Filistealaiset joutuivat Assyrian vallan alle samassa valloitusretkessä, mikä tuhosi Israelin pohjoisvaltakunnan, mutta he kapinoivat jatkuvasti. Lopullisesti heidän tuhokseen koitui babylonialaisten kuningas Nebukadnessar II, joka hävitti Filistealaiset sukupuuttoon - tuo sama Nebukadnessar, joka tuhosi Juudan etelävaltakunnan.”
- Monet palestiinalaiset itse todistavat, ettei palestiinalaisia ole koskaan ollutkaan olemassa, vaan se on keksitty käsite Israelin tuhoamiseksi.
- Ei ole myöskään ollut yhtään palestiinalaista kuningasta eikä sulttaania. Jerusalem ei ole
koskaan ollut heidän pääkaupunkinsa. Palestiinan kieltäkään ei ole!
- Myöskään itsenäistä Palestiinan valtiota ei ole koskaan ollut olemassa.
- Juutalaiset eivät voi olla miehittäjiä, koska Israelin maaalueen luovutti heille Ottomaanit / Britanian Mandaatti. Sitä ei koskaan ole palestiinalaiset hallinneet!
”Palestiinalaiset” ovat San Remossa 1920 itse tunnustaneet, että juutalaisilla on historiallinen oikeus Palestiinaan!
- Miksi arabit ei anna ”palestiinalaisille” omaa maata, kun sitä heillä kerran on hallussaan
valtavat alueet??
Meillä kaikilla on suuri kademieli Israelia kohtaan, kun Jumala on ottanut sen omaksi kansakseen. Varsinkin islameille siitä on tullut suorastaan pakkomielle. - Israelilaiset pitää tuhota mihin hintaan tahansa. Islamit ovatkin valmiita tekemään mitä tahansa siinä onnistuakseen. Se on
islamilaisen maailman arka kohta. Siitä islamit kantaa kaunaa Israelille,
kun lupauksen lapsi olikin Iisak eikä islamilainen Ismail.
- Tällä vihalla he myös tunnustavat Israelin Jumalan olemassaolon!

TÄNÄ PÄIVÄNÄ KAIKUU JÄLLEEN KORVISSAMME:
- HÄVITTÄKÄÄ ISRAEL JA AJAKAA SE MEREEN”
SINUT HÄVITETÄÄN IKIAJOIKSI.

EMMEKÖ ME IHMISET KOSKAAN MITÄÄN OPI?
www.einoniemi.fi

