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"Tänä päivänä tekopyhä valehtelija toisensa jälkeen suree Nelson Mandelan kuolemaa. Kukaan ei 

kuitenkaan sure Etelä-Afrikan hengellistä, moraalista, taloudellista ja yhteiskunnallista kuolemaa, 

jota hän edesauttoi, kun ANC korvasi yhden pahan toisella. Ja kukaan ei ajattele sitä pientä mustaa 

poika parkaa, jonka äiti ammuttiin hengiltä eilen.” Näin sanoo Jacob Prasch. Apartheidin jälkeen 

mustat etelä-afrikkalaiset kuolevat nuorempina, työttömyystilastot ovat kaksinkertaiset ja heidän 

maansa on täynnä korruptiota ja rikollisuutta. Esittelen hetken Jacobin ajatuksia siitä tekopyhästä 

höpötyksestä, jota saamme todistaa maailman mediassa. Ensin joitakin kommentteja minulta – AF. 

(Alan Franklin) 

Seurakuntasolussamme meillä on kaksi etelä-afrikkalaista, jotka viisaasti ovat lähteneet asumaan 

Englantiin.   

He palasivat hiljattain matkalta kotiin, jossa heidän perheensä edelleen asuu. Heidän kertomuksensa 

murhista, ryöstöistä ja raiskauksista, joita mustat rikolliset kohdistavat etupäässä hollantilaista 

syntyperää oleviin valkoisiin, ovat liian hirvittäviä tähän painettaviksi. Yhdessä tapauksessa viisi 

roistoa hyökkäsi 72-vuotiaan naisen kimppuun hänen omassa talossaan ja tappoivat hänet, mikä 

kesti monta tuntia. Tämä ei ole harvinaista. Ystävämme veljeltä takavarikoitiin hiljattain 80% hänen 

rakentamastaan liiketoiminnasta ja annettiin ”mustalle afrikkalaiselle.” Tämä on rasismia, joka 

toimii kaksisuuntaisesti – ja on myös endeemistä eri heimoa ja kansallisuutta olevien afrikkalaisten 

välillä.  

Etelä-Afrikan maaseudun viljelijäperheet ovat huippukohteita ja koska heidän aseensa on 

enimmäkseen otettu pois (lupia on vaikea saada), he ovat puolustuskyvyttömiä. Yksin tänä vuonna 

hyökkäyksiä on ollut tuhansia ja satoja ihmisiä on tapettu.  

Seuraavassa on yksi kommentti etelä-afrikkalaiselta facebook-sivulta Anne Markham'ilta: 

"Selvittyäni hengissä farmihyökkäyksestä voin rehellisesti kertoa sinulle ja maailmalle, että se ei ole 

satunnainen rikos! Se on hyvin orkestroitu ANC:n tukema täydellisen tuhoamisen menetelmä! Se 

on maareformi, jota ajetaan pyssyn piipusta eli julmuuden kautta! Sen suorittavat pelkurit, jotka 

tekevät raukkamaisen teon ja ryhtyvät hommiin kuin tavallisesti....minun hyökkääjäni tulivat 

puettuina työhön turva-puvuissaan!” 

Sivusto on https://en-gb.facebook.com/StopFarmAttacksMudersInSouthAfrica. En välttämättä ole 

samaa mieltä koko sisällön kanssa, mutta ainakin se kertoo jotakin totuudesta, joka on muutoin 

piilossa.  

Se paljastaa tarinan, jota maailman media on poliittisesti liian korrekti julkaisemaan. Etelä-Afrikan 

kaupungit ovat vaara-alueita, jossa yöllä pysähtyminen punaisissa valoissa on vaarallista. On paljon 

muuta, joka jää raportoimatta, sillä massamedian reportterit ovat tänä päivänä kuin sopulit, jotka 

eivät salli poikkeamista ”puolueen linjasta.” Pat ja minä olemme kreationisteja emmekä hyväksy 

käsitettä ”rotu,” koska meillä kaikilla on samat esi-isät! Epämukavat totuudet täytyy kuitenkin 

kertoa ja kohdata. Seuraavassa Jacob'in kommentti. Hän tuntee Etelä-Afrikan hyvin.  

Jacob, seurakuntamme jäsen ja kunnioitettu opettaja ja saarnaaja, sähköpostitti minulle tämän 

tarinan murhaamaan tulleen miehen hyökkäyksestä afrikkalaiseen asutukseen. Useita ihmisiä 

ammuttiin pienen pojan silmien edessä. Jacob kommentoi:  
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”Olen tuntenut niin monia, joita vastaan hyökättiin Etelä-Afrikassa ja ammuttiin hengiltä ja myös 

läheisiä ystäviä, joita vastaan hyökättiin samalla tavalla Zimbabwessa.  

Tänään Sal ja Di (kaksi kristittyä johtajaa) jäävät pienen mustan lapsen kanssa yrittäen ymmärtää, 

miksi hänen äitinsä ammuttiin hengiltä eilen, kun maailma odotti osoittakseen kunniaa Nelson 

Mandelalle.  

Tekopyhä maailma, sen kierot poliitikot ja korruptoitu media kertoo vain henkilökohtaisen totuuden 

Mandelasta katkeroitumattomana yksilönä, joka taisteli epäoikeudenmukaisuutta vastaan, mutta ei 

kerro koko totuutta – eli poliittista totuutta, että hänen kommunistinen ANC -hallituksensa on 

korvannut yhden pahan toisella.  

 

Abortista moraalittomuuteen, radikaaliin pahan uskonnollisen pervertikon Desmond Tutu'n ajamaan 

homoseksuaaliseen & lesbolaiseen agendaan, lisääntyneeseen mustien imeväiskuolleisuuteen, 

alentuneeseen mustien elinikään; tämä on tämän päivän Etelä-Afrikkaa.  

 

Mustien työttömyys on siellä yli kaksinkertaistunut, maan sairaalat ovat noitatohtorien saastuttamat 

'perinteisen afrikkalaisen parantamisen' varjolla ja korruption taso ei ole yhtään parempi kuin vanha 

rasistinen Brudderbund. Rikosten ja murhien vyöry yhtälailla mustia ja valkoisia vastaan on 

pakottanut koulutetun keskiluokan valkoiset ulos maasta. Tämä on Mandelan perinnön toinen puoli 

ja se on häpeän, kavalluksen, korruption ja kuoleman perintö.  

Muistopuheissa et kuule kuiskaustakaan näistä kiistattomista totuuksista. Kiitos ANC:n, Etelä-

Afrikan mustat kuolevat nuorempina, kuin apartheidin vääryyksien aikana, hautaavat lapsensa 

aikaisemmin, heillä on paljon vähemmän työpaikkoja, paljon pahempi väkivallan, rikollisuuden ja 

endeemsien turmion kulttuuri 

Tämä on Mandelan uusi Etelä-Afrikka ja jokainen tietää sen, mutta Obama, Clinton ja Bush vain 

ohittavat sen ja media odottaa myös kaikkien ohittavan. Kyvyttömänä hoitamaan tulevaisuutta 

johtuen jumalattomuudestaan kaikki, mitä tekopyhä ANC tekee, tai osaa tehdä, on jatkaa 

menneisyyden syyttämistä.  

Ei, itse apartheidin suorapuheisena vastustajana minä en moiti Nelson Mandelaa kaikista hänen 

tekemistään virhearvioista enkä myöskään ohita hänen hyveitään. Kamppailussa rasismia ja 

epäoikeudenmukaisuutta vastaan virheet ovat väistämättömiä eikä yksikään pelkkä kuolevainen 

hänen asemassaan olisi voinut olla tekemättä virheitä, varsinkin oltuaan vankilassa yli 

neljännesvuosisadan. Itse entisenä marxistina en myöskään syytä Mandelaa kaikesta siitä ANC:n 

riettaudesta niiden toimesta, jotka tulivat hänen jälkeensä. Hän ei kuitenkaan ole syytön.  

Silti tänä päivänä tekopyhä valehtelija toisensa jälkeen suree Nelson Mandelan kuolemaa. Kukaan 

ei kuitenkaan sure Etelä-Afrikan hengellistä, moraalista, taloudellista ja yhteiskunnallista kuolemaa, 

jota hän edesauttoi, kun ANC korvasi yhden pahan toisella. Ja kukaan ei ajattele sitä pientä mustaa 

poika parkaa, jonka äiti ammuttiin hengiltä eilen.”  

Jeesuksessa, 

Jacob Prasch 

 


