GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bûn, sztárok stb.)
A “világ muzulmánjainak vezetõje”,
az Iszlám Állam “kalifája”
zsidó és Moszad-ügynök
Egyes független hírforrások Edward Snowden információira hivatkozva arról adtak hírt (pl. itt vagy itt), hogy az iraki keresztények
és síiták körében vérengzéseket végrehajtó ILIÁ vezére, Abu Bakr
al-Baghdadi, zsidó származású és a Moszad ügynöke.
Az említett független hírforrások szerint al-Baghdadi zsidó szülõktõl származik, eredeti neve pedig Elliot Shimon. Állítólag hasonló
következtetésre jutott az iráni titkosszolgálat is. A Moszad azzal a
céllal küldte volna Szíriába és Irakba, hogy ott zûrzavart szítson, és
aláássa az iraki állam egységét. A Guld Daily News nevû bahreini
lap nem is oly rég ugyancsak Edward Snowdenre hivatkozva
ugyancsak azt közölte, hogy az „Iszlám Állam kalifája” egy Moszadbázison kapott egy éves kiképzést, fegyveres szervezete pedig az
izraeli, az amerikai és a brit titkosszolgálatok segítségével jött létre.
Mégpedig azzal a céllal, hogy a világ legveszedelmesebb terroristáit „egy helyre vonzzák”. Azt azonban a bahreini újság nem említette, hogy al-Baghdadi zsidó származású is lenne.
A hivatalos életrajza szerint al-Baghdadi valódi neve Abu Dua,
Ibrahim bin Awad bin Ibrahim Al-Badri Al-Radawi Al-Husseini AlSamarra’i. Eredeti foglalkozását tekintve tanár, késõbb hitszónok,
aki kiváltképpen járatos az iszlám jog területén. Ezen kívül iszlám tudományokból PhD képesítéssel rendelkezik, sõt egy (vagy több?)
felesége is van.
Mondhatnánk persze, al-Baghdadi és az ILIÁ moszados kapcsolataira vonatkozó információk az összeesküvés elméletek körébe tartoznak. Van azonban néhány gyanút keltõ körülmény. Ha alaposabban utánanézünk al-Baghdadi életrajzának (akár a Wikipédián), az bizony feltûnõen hiányos. Azt a hivatalos életrajzok sem tagadják, hogy al-Baghdadi 2004 februárjától egy Irakban lévõ amerikai börtönben, mint „civil internált” volt fogva tartva, ahonnan 2004.
decemberében engedték szabadon. 2011. október 4-én az USA a
„legkeresettebb terroristák” listájára helyezte, és 10 millió dolláros
vérdíjat tûzött ki a fejére. Ennek ellenére ez a „rendkívül veszélyes
terrorista” a világ egyik leginkább ellenõrzött térségében, az izraeli,
amerikai és szaúdi titkosszolgálatok szemei elõtt, megszervezett
egy több tízezer fõbõl álló, kiválóan felszerelt fegyveres erõt, mellyel
háborítatlanul végigvonult Szíria keleti tartományain, átmasírozott
Irakba, és hatalmas területeket vont az uralma alá. Több várost elfoglalt (többek közt Moszulba is benyomult), szörnyû mészárlásokat rendezett, és több gyõzelmet is aratott az amerikai fegyverekkel ellátott és amerikai kiképzésen átesett bagdadi kormányerõkkel.
Barack Obama elnök ugyan az ILIÁ Irakba történõ benyomulásakor
tett egy olyan ígéretet, hogy légicsapásokkal állítják meg a terroristákat, az USA – valamilyen rejtélyes oknál fogva – a kisujját sem
mozdította az iszlamista harcosok elõrenyomulásának megakadályozása érdekében. Roppant különös.
De ami a leginkább gyanús, az nem más, minthogy amit az elmúlt hónapokban al-Baghdadi és az ILIÁ tett, az teljes mértékben
Izrael és az USA céljait szolgálja: az „Iszlám Állam” harcosai fellépésükkel szétzilálják az Iránnal jó kapcsolatot ápoló iraki rendszert
(Irak és Szíria részekre szabdalása régi cionista terv), fenyegetik
Iránt, és elkövetett rémtetteikkel nyomósnak tûnõ érvet szolgáltatnak a „muszlim veszéllyel” riogató és a nyugati népeket Izrael mögött felsorakoztatni kívánó cionista propagandagépezet számára.
Perge Ottó – Kuruc.info

Egyre többen állítják, hogy az Iszlám
Állam nem az, aminek látszik
Yasmina Haifi, a holland Igazságügyi Minisztérium egy vezetõ
tisztségviselõje szerdán egy Twitter-bejegyzésében arról írt, hogy
az Irak és Szíria területén terjeszkedõ, és terrorcselekményeket
végrehajtó „Iszlám Államnak semmi köze sincs az iszlámhoz”. „Az
egész semmi más, mint a cionisták tervének része, akik szándékosan akarják befeketíteni az iszlámot” – fejtegette Haifi.
Elsõként a cionisták legfõbb szekértolójává elõlépõ Geert Wilders Szabadság Pártja szólította fel az igazságügyi minisztert: adjon
magyarázatot arra, miként tölthetnek be vezetõ pozíciót a minisztériumában „antiszemita nézeteket hangoztató” személyek. (A magát radikális jobboldalinak nevezõ, iszlámellenes, de zsidóbarát Wilders egyértelmûen állást foglalt Izrael gázai agressziója mellett is.)
Miután a Szabadság Párt ily módon megadta az alaphangot, más
politikusok is bekapcsolódtak a kórusba. Látva az ellene irányuló
kampány hevességét, Haifi végül eltávolította a Twitterrõl a bejegyzését, megjegyezve, hogy „felismerte a munkájával kapcsolatos
politikai érzékenységet”.
De mások is gyanúsnak tartják az Iszlám Állam tevékenységét.
Az egyik ismert indiai politikai elemzõ, Anthony Mathew Jacob,
2014. augusztus 12-én a következõket írta: „Az Iszlám Állam terroristái se nem síiták, se nem szunnita lázadók (mint ahogyan a nyugati média nevezi õket), hanem kegyetlen gyilkosok, akiket Izrael,
Szaúd-Arábia, Katar, Jordánia és a felsorolt államok nyugati támogatói pénzeltek, képeztek ki, és fegyvereztek föl.”
Mint arról portálunk korábban hírt adott, az NSA egykori veze-

tõ tanácsadója, Edward Snowden által kiszivárogtatott információkra alapozva már felfedték, hogy az izraeli Moszad, valamint az
amerikai és a brit titkosszolgálatok hozták létre az Iraki és Levantei
Iszlám Állam (ILIÁ) elnevezésû radikális fegyveres szervezetet. A
szervezet vezére, a kalifává kikiáltott al-Baghdadi pedig egy Moszad-bázison kapott kiképzést.
Hasonlóképpen vélekedik egy bangladesi történész, a korábban
a jamaikai Nyugat-Indiai Egyetem oktató dr. Sultana Afroz, aki a The
Daily Star címû lapnak nyilatkozva jelentette ki: „Az ILIÁ az USA és
Izrael megtévesztése, eszköze, melyet a Yinon-terv alapján létrehozandó Közel-Kelet megteremtése céljából hoztak létre.” (Oded Yinon, az izraeli külügyminisztérium egy vezetõ tisztségviselõje, 1982ben tette közzé elképzeléseit. Tervének lényege, hogy Izrael úgy
tudja fönntartani hegemóniáját a KözelKelet muzulmán népei felett, ha a térségben lévõ államokat – az etnikai és
vallási ellentétek végsõkig történõ felszítása révén – sikerül kisebb egységekre szétbontani. Mivel akkoriban Izrael számára Irak tûnt a legveszedelmesebb ellenfélnek, ezért Irak három –
szunnita, síita és kurd – részre szakítása
már a 80-as évek eleje óta az egyik elsõrendû cionista célkitûzéssé vált.)
Tony Cartalucci, Bangkokban élõ politikai elemzõ 2014. augusztus 14-én szintén arról írt, hogy az Iszlám Állam harcosait az USA
és Izrael fegyverezte fel és képezte ki. A cél pedig az, hogy a terrorszervezet fellépésével „ellensúlyozza az Iránnal szövetséges erõk
befolyását Bagdadtól Damaszkuszig, illetve Libanonig, végig a Mediterrán-térségében”.
Perge Ottó – Kuruc.info

Miért is kell az országunk a zsidóknak?
A cigányság, mint eszköz a zsidó maffia kezében.
Az általános vélekedés, hogy azért kell Magyarország nekik,
mert itt van víz, meg minden, ami szemnek és szájnak kell. De ez
csak egy szempont. A zsidók halálos veszélybe kerültek mindenhol,
ahol nagy számban élnek. Izrael mindig is ellenséges közegben lesz.
Egy hajszálon múlik maga a léte. Az USA minimum ketté fog szakadni és a déli területek spanyolok, míg az északiak fehérek lesznek,
jobb esetben. Azonban itt is gyorsan terjed az iszlám. Még a feketék körében is, ahol sokan térnek át az új hitre. A zsidók itt is halálos csapdába eshetnek a késõbbiekben. Európában Franciaországban és Nagy-Britanniában vannak jelen nagy számban.
Az itt is jelen lévõ iszlamizálódás megint csak súlyosan érinti
õket. Magyarán csapdába kerültek. Mi földrajzi szempontból nagyon jó helyzetben vagyunk számukra. A mesterségesen elõállított
cigányprobléma felõrli a magyarságot, utána õk rendezik a cigánykérdést, és szereztek egy országot. Tehát világpolitikai okok vezetnek ehhez a folyamathoz. Pontosabban ez már el is kezdõdött.
A recept:
Miután megszerezted a politikai és gazdasági hatalmat, illetve
uralod a médiát, akkor fogjál egymillió cigányt! Diszkrimináld õket
pozitívan, engedjél meg nekik bármit, még a lopást és a gyilkolást
is. Támogasd õket a média teljes erejével! Szórd meg velük az
egész országot, az összes iskolát, az összes falut és várost! Várjál
ezután ötven évet, és már kész is van, amit akartál. Ha kész van,
azt látni fogod, hiszen az adott országban már alig él fehér kultúrnép. Indíthatod a repülõidet! Valahogy így fogalmazhatták meg a
magyarországi terveket!
A cigányproblémát valóban õk hozták létre az elmúlt évtizedekben. Tökéletesen építették fel ehhez a társadalombiztosítást és a
segélyezési rendszert. A szociálpolitikai juttatásokat is rájuk szabták
ki. A cigányság nem tud országot mûködtetni, egy másik nép szükséges ahhoz, hogy elõteremtse a megélhetéséhez szükséges javakat. A gazdatest. Egy földi sci-fi rajzolódik ki. A cigányságot a hazai
és nemzetközi zsidóság pörölyként alkalmazza, és már el is kezdte
a magyarságot megsemmisíteni, láthatóan hatásos módszerekkel.
A média hatás
A zsidó kézben lévõ média éjjel és nappal sajnáltatja õket. Ha
cigányt ölnek az hír, de amikor magyart ölnek cigányok, az tabutéma. Tabu, amirõl egy szót sem lehet szólni. Még néhányan emlékezhetnek egy több mint tíz évvel ezelõtti esetre, amikor két magyar gyerek leszúrt egy cigányt egy vasúti sín mellett, valahol az Alföldön. Az ok, hogy a cigány terrorizálta a magyar fiúkat, sõt az
egész osztályt, ahova járt. Az RTL azonban egy egész mûsort arra
áldozott pár nap múlva, hogy bemutassa a hamisított elõzményeket, és a terrorista cigány temetését, az elejétõl a végéig. Undorító
volt, hiszen a halott cigányt mutogatták a koporsóban fõ mûsoridõben. Persze arról nem szóltak, hogy a cigány miket mûvelt, mielõtt
a srácok megforgatták benne a kést.
A semmittevéstõl híznak, agresszívak, fialnak a mi pénzünkbõl
Az olaszliszkai esetet is úgy próbálták beállítani, hogy egyetlen
család megvert valakit, és belehalt. Persze azt nem mondták, hogy
az egész cigánysor rugdosta a szerencsétlen tanárt. És ott van a
rengeteg, manapság már ezerszámra tehetõ eset, amikor magyarokat gyilkoltak, vagy kínoztak meg ezek a vadállatok. Ezeket a média módszeresen eltussolja, és semmi sem mehet ki, fõleg nem az,
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hogy cigány az elkövetõ, vagy kreol bõrû. Találtak szinonimákat,
amivel helyettesíteni lehet a cigány szót. Fiatalok szó használatos,
ha csoportos cigány elkövetõkrõl van szó. Ha fiatal egyénrõl, akkor
kisfiú, vagy kislány. Cigány tömegverekedés helyett családok szólalkoztak össze, vagy az elkövetõ és népes rokonsága mondat a
menõ. A cigány szó tabu. A média nem használhatja. Ha a hírt nem
lehet elhallgatni, takarni kell, hogy cigányokról van szó.
A cigányjogvédõ zsidók, nekik mi nem számítunk
A bújtatott etnikai tisztogatás
Az ország egyes területeit teljesen megszállják. Mondhatjuk,
hogy az etnikai tisztogatás elkezdõdött, egyéb módszerekkel. Persze ölnek és gyilkolnak, agyonvernek és kínoznak. Na de ezt csak
úgy nem lehet! Ehhez a hátteret, méghozzá tökéletes hátteret kell
biztosítani. Magyarán a végrehajtáshoz szükséges alapvetõ feltételeket elõ kell állítania a megszállt politikai hatalomnak. A kérdés, hogyan?
Elsõ körben szét kellett verni a magyar családokat, fõként a
nemzet és kultúramegtartó magyar paraszti családokat. A szocializmus alatt elindult a vidék szétverése. A fiatalokat kiszakították
családjaik körébõl, a faluból és a városba csalták. Kaptak lakást és
munkát, de elszakították õket a paraszti világból és lassan, de biztosan városiakká változtatta a rendszer õket. A folyamat lassan, de
biztosan a vidék egyes részeit kiüresítette, és a fiatalokat eltüntette a falvak egy jelentõs részébõl. Ezek jórészt már csak néhányszor
jártak haza, az egykori falvaikba, de a gyerekeik még ennyit sem a
késõbbiekben.
A tanyák fizikai megsemmisítése pedig általánossá vált ekkor.
A magyarok szépségekkel teli szabadságának a jelképe a tanya, a
tanyavilág a totális megsemmisítés célpontjává vált. Az elsõ csapás tehát megtörtént a szocializmus alatt. A vidék kiöregítése megindult.
A második körben a még megmaradt vidéki fiatalságot gazdaságilag a munkanélküliség fegyverével ellehetetlenítették, és a lakóhelyérõl való elköltözésre, bizonyos esetekben külföldre kényszerítették. A vidék jó része elnéptelenedett és kiöregedett. Az öregeket pedig a rendszer felhasználta, felhasználta az egész magyarság
megfélemlítésére. Aljas módszerekkel cigányokkal kezdte megszórni az integráció nevében a kiöregedõ falvakat. És ezzel elkezdõdött a terror, és az etnikai tisztogatás. A cigányok szocpolos házaikat megkapva már csak arra koncentráltak, hogy mit lehet ellopni
a magyaroktól, bármi áron.
Mindenki emlékszik arra, hogy a megélhetési bûnözés mögé
bújva a cigányok mindent megtehettek korábban és ma is. Sõt mivel kiszúrták a fõleg egyedül élõ öregasszonyokat, rájöttek arra,
hogy ezek kirablása is egyszerû és sok esetben nagyobb hasznot
hoz, mint az egyszerû tyúklopás. A vidék folyamatosan lepusztult e
miatt, hiszen minden, ami mozdítható volt, azt vinni lehetett. Ezért
váltak a vidék szõlõi és földjei parlaggá. A korábbi pincesorok romokká, az istállók és tyúkudvarok üressé. Jól megszerkesztett, irányított, és a média által fedezett módszerek ezek.
Az olyan falvakat is elõszeretettel szórták meg, ahol élt és él
még valamilyen mennyiségben fiatal. Sok esetben ezeket a cigányokat a magyarok által lakott utcákba telepítették, ahol életerõs fiatalság is lakott. Olyanok, akik még gyereket akartak, vagy volt már
nekik. Olyanok közé telepítették ezeket a semmirekellõ élõsködõket, ahol még a magyar szomszéd mûvelte a kertjét és a fáit, illetve volt jószága. A kertek és a fák ezután a cigány pusztítás célpontjai lettek és így sok kertben itt is megszûnt a termelés.
Az iskolák elcigányosodtak, és mivel nem lehetett és manapság sem lehet szegregációt alkalmazni, a tanítás és tanulás lehetetlenné vált. A magyar gyerekek verése mindennapos lett. A cigányok kifosztották, megalázták és megalázzák õket.
Magyarán a nagyszülõk szintjétõl a szülõkön keresztül a kis gyerekekig mindenkit elért a zsidók által jól irányított cigányterror.
Egyes magyarok körében, akik ebben a cigánytengerben éltek és
élnek, megindult az elcigányosodás és a faji keveredés folyamata.
Általában a magyarság deklasszált rétegeiben jellemzõ leginkább
ez a negatív folyamat.
Kortól és nemtõl függetlenül ütik-verik a magyarokat a cigányok
És mennyibe kerülnek a cigányok? Mibe kerül nekünk ez a semmirekellõ réteg? Nem érdemes számolni, hiszen még körülbelüli
összeget sem lehet megállapítani. Nemcsak a kifizetett segélyeket
kell nézni, hanem a melléjük megítélt egyéb juttatásokat elsõ körben. A másik, hogy az egészségügy ellátja õket, persze nulla forint
társadalombiztosítási befizetés mellett. Nem szólva arról az összegrõl még, amit a rendõrség költ rájuk. Tele van velük a börtön és az
árvaház. Ingyen utaznak, lopják az áramot és a vizet. A közmûvek
kintlévõségeinek a nagy részét õk okozzák. (Mi pedig fizetjük!) Lebontanak mindent, amit nem lehet mozdítani. Kiirtják az erdõinket,
elpusztítják természeti értékeinket. Illegális bányákat nyitnak, ahol
lopják a szénvagyont, de külszíni vasércbányát is dézsmáltak már
az ott található ásványok miatt. És persze a betörések, lopások,
gyilkosságok, csalások ezrei évente.
Csak a jéghegy csúcsa
Napokig lehetne sorolni, hogy milyen károkat okoz ez a sáskahad. Mellesleg, ha erre a biológiai fegyverre fordított összegeket egy normális állam a magyar fiatalságra költené, akkor ez
hány magyar gyerek születéséhez vezethetne? Ez is felbecsülhetetlen.
Forrás: http://magyarmegmaradasert.hu/

