Islamien
ohjaama

”Palestiinalainen teatteriesitys.”

Mitä ”palestiinalaisella teatteriesityksellä” tarkoitetaan:
Palestiinalaiset pakotetaan näyttelemään vuosikymmenestä toiseen kurjuutta, jonka
”Israelilaiset ovat heille aiheuttaneet!” Totuus asiasta on täysin toinen.
- Islamit pakoittavat heidät elämään surkeissa oloissa vuosikymmenestä toiseen.
- Itse he haluaisivat päästä tukalasta tilanteestaan eroon, mutta heitä ei päästetä.
Teatterissa näytetään maailmalle kuinka surkeasti Israelilaiset heitä kohtelevat! Todellisuudessa asian takana ovatkin toiset tahot! Palestiinalaiset ovat islamin uhreja!
Palestiinalaiset lapsetkin on pakoitettu suojaamaan Hamasin ohjusasemia. Eivät he vapaaehtoisesti menisi sinne ammuttaviksi, mutta Hamasin pakottamina he menevät!
Asiat esitetään täysin eri tavalla kuin totuus on:
Palestiinalaiset eivät leirejään tule purkamaan! - Miksi?
He eivät myöskään aloita rakentaa uutta asutusta! - Miksi?

Tästä jo nähdään mitä islami on!

Se on teatteriesitykseen liittyvä olennaisin osa. Väitetään, että jos he alkaisivat rakentaa uutta, niin se osoittaisi Israelin hyväksymistä. Onko se sitten paha asia?
Annetaan siis heidän satojentuhansien ihmisten kitua vuosikymmenestä toiseen maailman avustusten varassa. Heillä ei ole kunnollista kaupunki-infrastruktuuria! He elävät
ilman veden tuloa, liassa ja sonnassa, koska se on islamin politiikan mukaista.
Heidän omasta mielestään Arafat oli jo korruptoitunut sika, joka varasti omiltaan. Hän
esim. myi Egyyptin sementtilahjoituksen jo merellä. - Siitä rakennettiin turva-aita. 1/2

Heidät pakotetaan tekemään maanalaisia käytäviä, vaikka he tarvitsisivat asuntoja, sähköä vettä jne. Esimerkiksi sementti tarvittaisiin rakennuksiin. Siitä tehdään salakäytäviä.
Nykyinen Hamas-vetoinen terroristihallinto jatkaa kansan nöyryyttämistä iljettävissä
oloissa. He eivät tee elettäkään asuttamisen eteen. He auttavat ainoastaan myötätunnon kerjäämisessä ja avustussirkuksen pyörittämisessä.
Köyhyys ja korkea syntyvyys ruokkivat toisiaan varsinkin Gazassa. Yli 20 prosenttia palestiinalaislapsista on aliravittuja ja neljä viidestä kärsii anemiasta. Miehitettyjen palestiinalaisalueiden yli 50 prosentin työttömyys on pääsyy alueen köyhyyteen. Valtaosa Israelissa työssä käyneistä palestiinalaista on nyt työttömänä. EU:n Israelin vastainen poikotti
vielä pahentaa asiaa. Toimeentulonsa menettäneillä ihmisillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin turvautua ruoka-apuun.
Ainut tapa, jolla palestiinalaiset voivat hankkia rahaa, on ryhtyä terroristiksi. Tappamalla
jonkun juutalaisen pääsee hankkimaan perheelleen elannon. EU ja Britania maksaa
PLO:n vankikomission kautta kuukausipalkkaa sellaisille henkilöille, jotka ovat tuomittu
vankeuteen. Palkka maksetaan tuomion pituuden mukaan. Palkka määräytyy vankilavuosien mukaan. Jos tuomio on 3 vuotta niin palkka on 320 € /kk. Jos tuomio on 30
vuotta niin palkka on 2900 € / kk. Palestiinalainen virkamies saa 640 € /kk.
Miksi palestiinalaisten pakolaisasiaa ei hoideta kuntoon! Miksi heitä pidetään vailla ihmisarvoa pakolaisleireissä. He ovat olleet niissä jo vuosikymmeniä. Heitä pidetään siellä
vailla minkäänlaista tulevaisuutta. Jos heillä olisi hyvät olot eivät he terroristeja olisi.
EU ei tee muuta kuin syyllistää Israelilaisia! - Eikö EU muka tiedä?
Kukaan ei voi väittää, etteikö asiaa olisi kyetty kuluneiden kymmenien vuosien aikana
ratkaisemaan. Arabeilla, israelilaisilla ja kaikilla meillä on sen verran rahaa, että heidät
olisi voitu asuttaa kunnollisiin asuntoihin jos olisimme halunneet. Maata on sen verran,
että heidät olisi voitu jonnekin asuttaa. Mutta tätä eivät islamit missään tapauksessa
halua. He haluavat pitää palestiinalaiset surkeissa oloissa, että he olisivat mahdollisimman tyytymättömiä vallitseviin oloihin. Islamit haluaa myrkyttää palestiinalaisten mielialat! Islamit eivät vähääkään välitä heidän hyvinvoinnistaan.
He haluavat viedä palestiinalaisten elämän halut. Palestiinalaisilla ei ole mitään muuta
mahdollisuutta perheidensä elättämiseen kuin tappaa juutalaisia ja mennä sitten vankilaan. Ei ole ihme, jos he ovat epätoivoisia. Kuolema saattaa tuntua helpommalta ratkaisulta kuin elämä. Se tekee elämästä tarkoituksettoman. Sellainen ihminen on helposti
valmis kuolemaan. Islam tarvitsee ihmisiä, jotka ovat valmiita itsetuhoisiin tekoihin. Niitä ihmisiä näillä pakolaisleireillä kasvatetaan. Heistä halutaan tehdä itsemurhapommittajia ja puukottajia.
Kaiken ”teatterinäyttelemisen” takana on saada Israelilaiset näyttämään pahoilta.
- EU ja YK pitäisi saada Israelin kimppuun! - Ja menossahan he jo kovin ovat!

Olisiko aika hoitaa tämä asia kuntoon?
Ja lopettaa tämä teatteriesitys!
www.einoniemi.fi
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