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Germanwings'in perämies oli äärimuslimi? – Amerikka kallistuu presidentti Obaman 
johdolla kohti shiia-Islamia luoden Iranista alueellisen suurvallan 

Tässä mielenkiintoinen tuore loppuviikon Cutting Edgen uutishälytyskirje (NewsAlert), josta suomensin kaksi 
osiota. Aluksi David Bay väittää uutislähdettä apuna käyttäen, että Amerikka on Bush'in presidenttiajoista lähtien 
ollut kallistumassa shiia-muslimien valta-asemalle Lähi-idässä sunnien ylitse. Iranista ollaan hiljaa luomassa 
Lähi-idän supervaltaa ja Saudi-Arabiaa ollaan kampeamassa alas. Siksi saudit ovatkin nyt huolissaan kun 
hyökkäävät Jemenin shiialaisia huthi-kapinallisia vastaan, jotka voivat muodostaa uhan Saudi-Arabian 
tähänastiselle hegemonialle tuolla alueella. Toisessa uutiskirjeen osiossa David tarttuu päivänpolttavaan 
tragediaan, kun epäilee saksalaisen lentoyhtiön matkustajakoneen perämiehen, joka aiheutti 150 ihmisen 
kuoleman koneen törmäyksellä vuorta päin, olleen käännynnäinen äärimuslimi. Tähän viittaavat useat Facebook-
viestit muslimeilta jälkikäteen, joissa ylistettiin marttyyri Andreas Lubitz'ia hänen teostaan.
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II. Presidentti Obama jatkaa kallistumistaan kohti shiia-Islamia, joka 
alkoi presidentti Bush'in virkakaudella vuonna 2006.

Pentagonin vuoden 2006 Lähi-idän kartta näyttää myöskin shiiojen valta-aseman sunnien ylitse.

UUTISKATSAUS: ”  Amerikka on alkanut kääntymään shiiojen ja sunnien erottamiselle”, Atlantic Sentinel, 
21. maaliskuuta 2015

”Lähes kolme vuotta sitten, Greg R. Lawson kirjoitti Atlantic Sentinel'ille että Yhdysvaltojen pitäisi “kääntyä” 
Lähi-idän shiia vs. sunni -jaolle … Iranin johtama taistelu omaehtoista Islamilaista Valtiota vastaan ja 
mahdollinen sopimus ydinohjelmasta Teheranin kanssa ajavat Amerikkaa hänen haluamaansa suuntaan.”

http://nokialainen.blogspot.fi/2015/03/germanwingsin-peramies-oli-aarimuslimi.html
http://nokialainen.blogspot.fi/2015/03/germanwingsin-peramies-oli-aarimuslimi.html
http://atlanticsentinel.com/2015/03/america-is-starting-to-pivot-on-the-shia-sunni-divide/
http://www.cuttingedge.org/news/n2213.cfm
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Meidän täytyy keskeyttää tässä hetkeksi pohtiaksemme sitä, että me aloimme varoittaa vuonna 2006, että 
presidentti Bush oli selittämättömästi asettumassa shiia-muslimien puolelle tuolla alueella ja kallistumassa 
poispäin sunneista. Bush tuki hiljaa Nouri al-Maliki'a pääministeriksi Irakin vuoden 2006 vaaleissa ja sitten vielä 
seisoi toimettomana kun Maliki edisti vakaita suhteita Iraniin. Tapahtumat etenivät tältä pohjalta niin nopeasti, 
että olemme kirjoittaneet kaksi artikkelia varoittaaksemme tästä kehityssuunnasta.

NEWS2135 – ”Iran voi olla valmis tulemaan Irakin läheisimmäksi liittolaiseksi!”, julkaistu kesäkuussa 2006

NEWS2209 – ”Määräsikö presidentti Bush Irakin invaasion – osittain – kukistaakseen Iranin viholliset?”, 
julkaistu kesäkuussa 2007

Meidän polttavin lausuma uutisessa NEWS2209 oli ”Työskenteleekö Amerikka hiljaisesti Iranin hyväksi?” 
Hätkähdyttävä tosiasia on, että Amerikan sotapolitiikka on kuljettamassa Irakin hallitusta shiia-Iranille ja on 
rakentamassa Iranista Lähi-idän supervaltaa!”

Tämä sunnimuslimien johtaman Saudi-Arabian hyökkäys shiialaisia huthi-kapinallisia vastaan Jemenissä on 
yksinkertaisesti looginen seuraus Amerikan 8-vuotiselle kallistumiselle kohti shiia-ryhmittymää ja shiia-Iranin 
kosiskelulle!

DVD

III. Todisteet kasvavat, että Germanwings -matkustajakoneen 
perämies, joka tarkoituksellisesti rysäytti koneen maahan, oli 
käännynnäinen, “radikalisoitunut” muslimi!

Kun islamilaiset johtajat uhkasivat terrori-iskuilla Eurooppaa johtuen Lännen sodasta heitä vastaan Lähi-
idässä, niin aikoivatko he hivuttaa salaa itsemurhalentäjiä matkustajakoneiden kyytiin, jotta ne saataisiin 
tietoisesti putoamaan?

UUTISKATSAUS: ”  Germanwings'in perämies rysäytti tarkoituksella lentokoneen, sanoo syyttäjä”, The 
Wall Street Journal, 26. maaliskuuta 2015

”Germanwings'in lennon 9525 perämies näyttää tarkoituksella pudottaneen koneen sen jälkeen kun hän jäi yksin 
ohjaamoon, ranskalaisen syyttäjän mukaan. Kapteeni oli tarkoituksellisesti lukittu ulkopuolelle minuutteja 
ennenkuin Airbus A320 törmäsi Alppien vuoren rinteeseen, ranskalainen syyttäjä Brice Robin sanoi torstaina. 
Perämies Andreas Lubitz, 27-vuotias Saksan kansalainen, oli hiljaa koko koneen laskeutumisen ajan ja oli elossa 
törmäyshetkellä, syyttäjä jatkoi.”

Välittömästi ihmiset alkoivat oikealla tavalla syyttää tätä perämiestä massamurhasta, ei itsemurhasta. Samalla kun
jotkut ihmiset alkoivat kysellä oliko tämä perämies muslimi, toiset hyökkäsivät vakaasti tätä ehdotusta vastaan, 
väittäen, että miehen uskonnolla ei ollut mitään tekemistä tämän tragedian kanssa.

http://www.wsj.com/articles/germanwings-pilot-locked-out-of-cockpit-before-plane-crash-1427359266?mod=trending_now_4
http://www.cuttingedge.org/news/n2209.cfm
http://www.cuttingedge.org/news/n2209.cfm
http://www.cuttingedge.org/news/n2135.cfm
http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=2227


Kuitenkin vuodesta 1982 lähtien, muslimit Lähi-idässä ovat iskeneet siviili- ja sotilaskohteisiin 
itsemurhapommien kanssa, jotka oli kiedottu heidän vyötärölleen. Itsemurhapommittajista on tullut islamilainen 
allekirjoitus! Ei mennyt kauaakaan kun ihmiset alkoivat havaita Facebook-viestejä yksittäisillä sivustoilla, jotka 
olivat selvästi muslimien kirjoittamia.

UUTISKATSAUS: ”Germanwings'in perämiestä Andreas Lubitz'ia ylistettiin Facebookissa: 'Meidän pyhä 
marttyyri Lubitz kuoli profeettamme tähden' ”, Pamela Geller, 26. maaliskuuta 2015

”Koneen lentäminen törmäämään ei ole itsemurha, se on massamurha. Lubitz tunnistettiin Saksan kansalaiseksi ja
Mr. Robin sanoi, ettei hänellä tiedetä olleen yhteyksiä terrorismiin tai ääriaineksiin … Marseillen syyttäjä Brice 
Robin lisäsi että hänen uskontonsa oli 'tuntematon'.”

Kuitenkin juuri se seikka, että lukuisat muslimit ylistivät häntä Facebook-sivuillaan islamilaisena marttyyrina 
Profeetalle tekee minulle hyvin selväksi, että tämä perämies, joka ohjasi tämän matkustajakoneen vuorta päin, oli 
suorittamassa itsemurhatehtävää Islamille. Useiden vuosien ajan, islamilaiset johtajat ovat varoittaneet, että he 
aikovat iskeä Lännen kohteisiin Euroopassa kostoksi jatkuvalle Lännen sodalle Islamia vastaan.

Läntisten lentoyhtiöiden viranomaisten täytyy täristä saappaissaan juuri nyt, mietiskellen vaikutusta 
liiketoimintaan jos matkustajat päättävät olla lentämättä siksi, että he ovat huolissaan jonkun lentäjän 
aikomuksesta tehdä terroristi-itsemurha! Miljoonat työpaikat riippuvat kansainvälisten lentoyhtiöiden 
liiketoiminnasta.

Terrorismi, johon kehotettiin “  Siionin Viisaiden Pöytäkirjoissa”, on iskemässä kotomaalle juuri nyt!

Lähettänyt Olli-R klo 16.04
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