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Gilad Atzmon:

A zsidó hatalom
vége
Gilad Atzmon, az 1963-ban Izraelben, Tel Aviv-ban született,
de ma Angliában élõ neves jazz-szaxofonos, író és politikai aktivista, saját angol nyelvû blogján figyelemfelkeltõ írást tett közzé,
amelyet alább továbbítunk. Az eredeti, november 30-án kelt bejegyzés ide kattintva olvasható: http://www.gilad.co.uk/wri tings/the-end-of-jewish-power-1.html .
Izrael megalázó vereséget szenvedett tagnap az ENSZ-ben.
A világ nemzetei felálltak, és NEM-et mondtak a zsidó államra –
NEM-et az izraeli megszállásra, NEM-et az izraeli emberi jogi
visszaélésre, NEM-et a zsidó rasszizmusra. Valójában felálltak és
bevallották, hogy komoly cion-fáradtság vett erõt rajtuk.
Annak ellenére, hogy a zsidóság sikeresen emlékezteti az európaiakat meggyötört múltjukra, Európa tagnap elhatárolódott
saját bûnétõl, és Izrael európai szövetségesei, úgy mint Németország, Franciaország, Nagy-Britannia és Olaszország ugyancsak világosan megüzenték Izraelnek – elfogyott a türelmük. Ez
egy nagyon jó hír valóban.
De érdekes módon, ez az egyesült ellenállás Izraellel szemben nem az izraeli erõre adott válasz. Éppen ellenkezõleg, ez valójában az izraeli gyengeségre válasz. Az elmúlt néhány hónapban láttuk a híres izraeli elrettentõ erõ teljes és végleges megsemmisülését. Izrael hónapokig azt a benyomást keltette, hogy
kész és hajlandó megtámadni az iráni nukleáris létesítményeket,
csak azért, hogy végül be kelljen vallania, még magának is, hogy
ehhez hiányoznak az eszközei… Ezután Izrael halálos támadást
indított a gázai nép ellen. Behívott 75000 tartalékost csak azért,
hogy megtudja, nincs gyomra szembenézni a palesztin ellenállással.
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A zsidók
háborúja
a valóság ellen
– 2. –
Colbi 1965-ös ‘A kereszténység rövid története a Szentföldön’ c. mûvében röviden megemlíti, hogy 614-ben, Jeruzsálem perzsa megszállása kapcsán ‘a legtöbb keresztényt megölték és templomaikat leégették’. Colbi nem említi a zsidók
szövetségét a hódító perzsákkal.. Megjegyezte viszont, hogy
a monofizita keresztények állítólag mélyen gyûlölték az ortodox keresztényeket és ez az ‘bosszúvágy’ az elõbbieket ‘nyíltan a perzsák oldalára hajtotta’.
Ebbõl az olvasó azt következtethetné, hogy a perzsák ölték meg az ortodox keresztény foglyokat más keresztények
segítségével, mindkettõ teljes hazugság.
És így, a David Ben-Gurion szerkesztésében megjelent ‘a
zsidók és országuk’-ban Benzion Dinur, 1951-55-ig oktatásügyi miniszter magára vette a zsidók szerepének leírását Palesztína 614-es meghódításakor és további szerepüket Jeruzsálemben: “ Úgy tûnik, hogy nagyban segítették a hódítást
a perzsák oldalán speciális zászlóaljakban, amelyek Jeruzsálem ostromában résztvettek. Három évig Jeruzsálem teljesen
a zsidók ellenõrzése alatt állt. Az ellenszegülõ keresztényeket
keményen sakkban tartották, sok papot bálványimádóként halálra ítéltek, és anyagot gyûjtöttek az új templom építéséhez.
Elfelejti megemlíteni, hogy sok ezer keresztényt nyilvánvalóan lemészároltak és templomaikat is nyilvánvalóan lerombolták. Ehelyett, Yad Vashem volt igazgatója (ahol a hat millió
‘holokauszt’ áldozat néhány százezrének nevét õrzik) egyszerûen azt mondja olvasóinak, hogy ellenszegülõ keresztényeket keményen sakkban tartották (valószínûleg ahogy Önt
vagy engem fognak egy napon sakkban tartani).
Jeruzsálem 1968. Az emberiség szent városa állítja, mint
egy izraeli hadseregjelentés néhány arab terrorista megölésérõl (asszonyok és gyerekek), hogy: “Jeruzsálem elfoglalása
során sok keresztényt öltek meg és templomokat romboltak
össze. Valaki ölt. Valaki rombolt.”
Colbi (most a vallási ügyek minisztériumában) 1969-ben
kiadott egy kibõvített de még mindig bûntelen változatát az ‘A
kereszténység a Szentföldön: múlt és jelen’ c. mûnek. Szintén
1969: ‘Jeruzsálem:múlt és jelen’, Naftali Arbel szerkesztésében (amelyben a pápa fényképe is benne van, ahogy a találkozás kövét megcsókolja), csak annyit mond: “Az ellenség bevette Jeruzsálemet és sok szép épületet összeromboltak”.
Egy szóval sem említi a zsidó gyújtogatást, sem a keresztény
áldozatok tízezreit.
A Héber egyetem háromkötetes A zsidó nép története
csak annyit mond, hogy a zsidók folytatták a keresztények
kiûzését és templomaik eltávolítását. Szó sincs a tízezrek legyilkolásáról és más zsidó kegyetlenségrõl.
Hihetetlen, kivéve azoknak közülünk, akik tudják, kinek az
ürülékét eszi ma a római katolikus egyház. Boudet jól illusztrált
‘Jeruzsálem története’, amelyet az egyház ‘nihil obstat’ jóvá-
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szág lakosságát!
Különösen aljas dolog, hogy mindezt az adventi idõszak kezdetén, vasárnap teszi!
Az pedig minõsíti a hazai pártokat és egyházakat, hogy ebben
egységesen részt vesznek. Íme a bizonyíték, hogy a FIDESZ össze
nõtt az MSZP-vel és a többi balliberális párttal. Ráadásul az esemény bizonyítja, hogy Gyöngyösi Márton nagyon is valós, létezõ
problémára, a hazai politikai vezetés elevenjére tapintott rá!
Szégyen és gyalázat, és a résztvevõket minõsíti, hogy máris a
vészkorszak idejének felelevenedését emlegetik. Lassan oda jutunk, hogy két szót ki sem ejthetünk a szánkon, és ez a két szó: a
zsidó és a cigány. Aki ezeket ki meri ma mondani, az mindenféle
rasszista, fajgyûlölõ, náci és még a jó ég tudja, micsoda!
Igaz magyar honfitársaim nevében ezt kikérem magunknak.
Aki aggódik hazánk sorsa iránt és látja a valós történéseket, az
azokat a problémákat, amirõl Gyöngyösi Márton is beszélt nem
kerülheti ki, nem tehet úgy, mint ha nem léteznének.
TALPRA MAGYAR, HÍ A HAZA!
Terroristák
fenyegetnek bennünket!
Rogán, Mesterházy és Bajnai együtt tüntetett az antiszemitizmus miatt! Aljas módon kiforgatták Gyöngyösi Márton parlamenKiegészítés a szerzõ kérésére (Híradmin – NIF szerkesztõ):
ti felszólalását, amit õ pontosított, amikor is az országgyûlésben
Végül egy kis olvasnivaló!
és a kormányban lévõ magyar-izraeli kettõs állampolgárok nemAZ EURÓPAIAK SZERINT IZRAEL A VILÁGBÉKE LEGNAGYOBB
zetbiztonsági kockázatát hangsúlyozta.
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Ez a nemzetközi gyakorlattól idegen, hiszen más államok sem
http://www.bruxinfo.hu/cikk/00000000-bruxinfo-archivum-cikengednek ilyen vezetõ pozícióba országukban kettõs állampolgá- kek-031104eurobarometer1-html.html
rokat. Ez természetes is, hiszen aki kettõs állampolgár, az olyan,
Amerikában is listázzák a képviselõk vallási és faji hovatartozámint a skizofrén ember. Ugyanis egy ember egyszerre nem lehet sát
kettõs személyiség. Ugyanis, felelõs beosztás esetén, bármikor
http://www.pewforum.org/Government/Faith-on-the-Hill–Theválthat egyik érzelmi állapotából a másikba, tehát egy felelõs dön- Religious-Composition-of-the-113th-Congress.aspx
tés esetén megbízhatatlan!…
Továbbá:
Aki azt, hogy valaki ezt a tényt nehezményezi, és felveti, hogy
http://szeszkgyulablogja.blogspot.hu/2010/03/peldakepunk-leigenis hozzák nyilvánosságra az Országgyûlésben a Kormányban gyen-izrael.html
lévõ kettõs állampolgárok névsorát, s aki ezt antiszemita megnyilhttp://judeologia.20megsfree.com/cikkek/hansschm.htm
vánulásnak meri nevezni, az elképesztõ aljasságot követ el a maBékés Tódor
gyar nemzet ellen, és gyûlöletkeltést hajt végre, provokálja az orNemzeti InternetFigyelõ

Szóval, amint Izrael megismeri saját gyávaságát, a világ többi része végre megtalálja a bátorságot, hogy rájöjjön, jól megvan
a zsidó állam nélkül is, amely csak bajt okoz, és komoly fenyegetést jelent a világbékére.
A hatalmas zsidó lobby, a cionista irányítású média és a Wall
Street ellenére, a zsidó állam és cionista támogatói impotenseknek bizonyultak…
Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat

Összenõtt,
ami összetartozik!
– avagy: megvalósult
gyûlöletkeltés

hagyásával adták ki azt állítja, hogy: “A katonák (akik perzsák
voltak), gyilkoltak, fosztogattak és felgyújtották a templomokat és a kolostorokat”. Így Baldi bevezetõ Jeruzsálem jegyzetei
az új katolikus enciklopédiában, feltehetõleg a Vatikán szellemében, arról a ‘félelmetes csapás’-ról írnak, amelyet a keresztények 614-ben Jeruzsálemben azoktól az ördögi perzsáktól
szenvedtek el.
A mostani hivatalos zsidó enciklopédiában azt lehet olvasni, hogy a perzsa csapatok 614-ben “zsidó szövetséggel” bevették Jeruzsálemet, de aztán
rögtön a meghódítás után csodálatos módon
eltûnnek a színtérrõl: “A város falát lerombolták, sok lakos meghalt, Zahariás patriárkát és a
Szent Keresztet számûzték, így aztán senki sem
fedte fel, hogy kik voltak a gyilkosok és kik az áldozatok.”
Aztán a zsidók csodálatos módon újra megjelennek a vérontás után, hogy átvegyék az uralmat a város fölött. Mamilla a zsidó enciklopédiában csak víztárolóként jelenik meg, mondván, hogy a Mamillai medencét elõször a bizánci idõkben említették, részleteket nem említve.
Ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy Auschwitz elõször
20. századbeli iratokban jelenik meg!
Andrew Sharf egy 1971-ben a Littman Library of Jewish
Civilization által kiadott-es könyvben azt hallucinálja, hogy a
gyilkosságok a “kékek és zöldek mûvei, akik vitájukat Antiokiából ide hozták”, de mint mindenütt, lehet hogy zsidók is voltak
köztük.
1980-ban a honvédelmi minisztérium kiadtak a kétkötetes
History of Erets-Yisrael-ben azt írják, hogy a perzsák vezették
Jeruzsálemet keresztény lakosságának lemészárlását, és sok
templomot felgyújtottak a Szent Sírral egyetemben. A hódítás
után átadták a várost a zsidóknak, akik szigorú rendet léptettek életbe a hódítás utáni anarchia helyett. 1981-ben a zsidók
azt állították, hogy 30 000 fõnyi csapatuk volt akik a csata
után Jeruzsálemben teljesítettek szolgálatot.
1982-ben Baras jelentette, hogy a perzsák 3 napig jelentõs öldöklést hajtottak végre, amikor állítólag zsidók megvásároltak néhány keresztény foglyot és lehet, hogy valahol,
valamikor néhányat meg is öltek közülük, de “ennek a részletes megvitatása eltérne könyvünk célkitûzésétõl”.
Wagner 1988-as Jeruzsálemi illusztrált útikalauza (Teddy
Kollek polgármester elõszavával) a Mamillai medence bemutatásánál elmondja, hogy itt “614-ben sok keresztényt öltek
meg a perzsák.”
1989-ben az izraeli régészeti hatóságot felkérték, hogy
vizsgálja meg csontvázak ezreit, amelyek Mamilla közelében
vannak eltemetve, mivel rabbik egy építési terv leállítását követelték, ha ott akár egy zsidó körömdarab is található! Természetesen három év ásatásai után a kormány jelenthette,
hogy nincs miért aggódni, mert ez egy bizánci temetõhely volt
amelyet össze lehet a 614-es tömegsírral kapcsolni, amelyet
keresztény iratok írnak le a perzsa invázió idejérõl. A jelentés
írója, Reich nem látta szükségesnek megemlíteni, hogy zsidók
követték el ezt tömeggyilkosságot.
Ben-Dov ‘ Jeruzsálem: Ember és kõ’, 1990, c. mûvében
arról fantáziál, hogy Jeruzsálem meghódítása közben zsidó
katonák tüzesen támadták a keresztény lakosságot és azok
vezetõit, akiket a három évszázados keresztény uralom alatt
elszenvedett igazságtalanságokért tartottak felelõsnek .

Hershel Shanks a ‘Jeruzsálem: Egy építészeti életrajz’,
1995 mûve csak azt említi meg, hogy a perzsák a templomokat lerombolták, de nem szól a keresztények lemészárlásáról
és a zsidók szerepérõl. Az 1995-ös fõiskolai szöveggyûjtemény Zot Yerushalayim azt magyarázza, hogy zsidó katonák
keresztény ellenállókat (azaz terroristákat?) támadtak három
napon át míg a perzsák a templomokat rombolták le és az
apácákat erõszakolták meg.
Végül is Naor 1996-ban írt ‘A reménység
városa: Jeruzsálem a bibliai idõktõl máig’,
amerikai és izraeli intézmények közös terméke, amelyet Jeruzsálem 3000-ik születésnapjára hoztak ki. “Amikor a perzsa hadsereg
északról támadta meg Palesztínát, Galileában
csatlakoztak a zsidók hozzájuk. A perzsák két
hadosztállyal támadtak Jeruzsálem irányában.
Perzsa katonák három napig tomboltak a városban, gyilkolva a lakosokat, felgyújtva a
templomokat és raboltak. Különösen a keresztény papok voltak célpontjaik. A perzsák nem
különböztették meg az ellenséges kormányt
és az annak szolgáló papságot.”
A zsidók végül újra megjelennek az elbeszélésben a keresztények lemészárlása után, templomaik összerombolása, a
pátriárka és a Szent Kereszt számûzése után. A zsidók, így tanuljuk, valahogy résztvettek a háborúban és késõbb a közigazgatásban. Csak a gonosz perzsák tomboltak, raboltak és gyilkoltak ezalatt. Ebbõl a híres és ünnepélyes leírásból nem tudja meg senki, hogy 614-ben bármelyik zsidó látott-e egy
csepp keresztény vért is.
Mások, mint Schäfer az 1995-ben kiadott A zsidók története az ókorban c. könyvben azt magyarázza, hogy a zsidók
történelmi kritizálása keresztény forrásokból származik amely
természetesen a dolgokat tiszta keresztény szemüvegen át
nézi és így megbízhatatlan, mint ahogy egy gázosítási szemtanú is megbízhatatlan lenne, akit jól megfizetnének történetéért.
Hasonlóképpen, minden más zsidó kegyetlenség ilyen
csodálatos módon a zsidó szemében megbízhatatlan források
kritikátlan elfogadása, hibás feltételezés és antiszemita fantázia. Hé! Majdnem pont úgy, mint azok a gyûlölt 20-ik századbeli holokauszt revizionista fattyúk (de azok lényegesen ésszerûbben) teszik!
Így ahogy a nemzetközi zsidóság holokauszt-zsarolási igényei nõttek, hogy pénzük legyen arra, hogy Izrael elnyomja az
arabokat mindenütt, és a zsidó SA-t megvásárolja, hogy a zsidók támadóit mindenütt elnyomja, úgy tûnik, hogy a zsidó történészek, különösen azok, akik oktatási és kutatóintézetekben
dolgoznak zsidó kurvákká lesznek. A modern ún. tudós kurvasága, akkor is, ha tekintélyes egyetemeknek és alapítványoknak dolgozik, ennek a legszomorúbb eredménye. A szegény
gyanútlan olvasónak azt a képet adja, hogy a tudásanyag,
amit nyújt, széles tudáson nyugszik és nemcsak zsidó ideológiai és pénzszerzési eszköz.
Azt gyanítja az ember, hogy a múlt zsidó tömeggyilkosságainak elismerése elleni ellenállás azzal a kívánsággal függ
össze, hogy magukat az általános különbségelismerõként mutassák be, akikhez az egész világon bárki bármilyen véleménykülönbséget vihet, és õk azt megoldják mindezt óránként és
személyenként 300 dollárért, természetesen.
És így ferdül minden igazság zsidó hazugsággá.

