KIRJE ”NOKIALAISELTA” – AHMED YASSIN SURMATTU YM.
Hei Pasi,
Olet varmaan kuullut tuoreimman uutisen Lähi-idästä tänä aamuna. Hamasin hengellinen
johtaja sheikki Ahmed Yassin on surmattu israelilaisten toimesta. Mihinkähän tämä
johtaa? Luulen, että nyt Lähi-itä räjähtää. Israel teki mielestäni suuren virheen
päättäessään Yassinin eliminoimisesta. Terrori-iskuja muslimien taholta tulee
varmasti laajalti, eikä vain Israelissa. Al-Qaida nimittäin käyttää hyväksi tätä
Yassinin murhaa. Israel oli varmasti saanut USA:n ja Bushin hyväksynnän iskulleen,
joten amerikkalaiset eivät ole nyt turvassa.
Illuminati ei välitä terrori-iskuista. Nytkin kuuntelin päivällä uutisista, että
Bush ja FBI oli tiennyt mahdollisista terrori-iskuista ennen 11.9.01, mutta ei ollut
tehnyt mitään niitten estämiseksi.
Huomenna 23.3.04 tulee n. klo 16 täyteen 924 päivää WTC-iskuista. 924=911+13;
924=28x33; 9+2+4=15->1+5=6=3+3 (33). Saa nähdä mitä tapahtuu.
Suomalaisetkaan eivät muuten ole enää turvassa maailmalla, kun kaksi suomalaista
liikemiestä ammuttiin Bagdadissa tänään klo 11 aikoihin. Onkohan Jumala kääntämässä
selkänsä myös Suomelle, kun tapahtui tämä Konginkankaan bussiturmakin (23 kuoli ja
pääkaupunkiseudulta näistä 20!) ja muitakin bussiturmia on lähellä ollut tapahtua
viime aikoina? Toteutuuko Sak. 6, jossa on ennustus pohjoista maata kohtaan? Jumala
alkaa kurittaa Suomea sen moraalittomuudesta?!
Terv. Olli
Alla uutinen Yassinin surmasta:
-------------------------------------Hamasin hengellinen johtaja kuoli ohjusiskussa
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Äärijärjestö Hamasin hengellinen johtaja on saanut surmansa Israelin armeijan
ohjusiskussa. Hamas vannoo kostavansa iskun.
Hamasin hengellinen johtaja Ahmed Yassin on kuollut Israelin ilmaiskussa. Iskussa
kuoli myös seitsemän muuta ihmistä.
Israelin helikopterit laukaisivat ohjuksia kohti Yassinia, kun tämä poistui
moskeijasta varhain aamulla. Armeijan mukaan Yassin kuoli hänen autoaan vastaan
tehdyssä iskussa. Veriteon jälkeen Israel sulki Länsirannan ja Gazan kaistan ja esti
palestiinalaisilta pääsyn Israelin puolelle.
Israelin mukaan Yassin oli suoraan vastuussa kymmenistä "terroristi-iskuista".
Palestiinalaisten pääministeri Ahmed Kurei varoittaa, että Yassinin murha voi johtaa
kaaokseen Lähi-idässä.
Palestiinalaisten presidentti Jasser Arafat on tuominnut Yassinin surman. Samalla
hän julisti kolmen päivän virallisen suruajan Länsirannalle ja Gazaan. Myös
Britannian ulkoministeri Jack Straw on tuominnut surman.
Palestiinalaisjärjestöt julistivat sodan Israelille

Tuhannet palestiinalaiset tulvivat kaduille osoittamaan mieltään ilmaiskun jälkeen.
Äärijärjestö Hamasin korkean johtajan Abdul Aziz al-Rantisin mukaan sota on nyt
avoin, eikä israelilaisilla ole turvaa palestiinalaisalueilla.
Myös Al Aksan marttyyrien prikaatit on ilmoittanut julistavansa sodan Israelia
vastaan. Ryhmän mukaan vastaisku tulee lähitunteina.
Palestiinalaisten pääneuvottelijan Saeb Erekatin mukaan Yassinin kuolema vain
edistää väkivaltaa. -Tuomitsen tämän israelilaisten joukkojen halpamaisen rikoksen.
Israelin hallitus on näin valinnut selkkauksen laajenemisen ja vastakkainasettelun
tien, Erekat sanoi.
Länsirannalle on julistettu palestiinalaisten yleislakko, ja sekä Länsirannalla että
Gazassa palestiinalaiset tulivat kaduille osoittamaan mieltään Yassinin surmannutta
iskua vastaan.
Kaksi kuollut mielenosoituksessa
Israelilaiset sotilaat ovat ampuneet kaksi palestiinalaista nuorta, jotka
osallistuivat Khan Younisissa järjestettyyn joukkomielenosoitukseen, kertovat
palestiinalaiset sairaalalähteet.
Silminnäkijöiden mukaan mielenosoittajat tungeksivat tiesululle ja kivittivät sitä
vartioivia israelilaissotilaita. Sotilaat avasivat silminnäkijöiden mukaan tulen
kohti joukkoa, jossa oli suurimmaksi osaksi koululaisia.
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