Hamas/PLO ødelegger livene til arabere i Gaza
Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 17.07.2014
Erik Ness i Palestinakomiteen i Larvik imøtegår undertegnede i Østlands-Posten 16.06.14.
Svarene han gir er sånn omtrentlige og han hopper elegant over at PLO-Hamas tok livet av
1 000 av sine egne i Gaza i 2008. Ness sin kartreferanse til «Palestinernes land» tilbakeviste
jeg i mitt første innlegg og Ness bør vite at i 1946 fantes ikke noe land som het Palestina, men
et britisk mandatområde (og frem til 1. verdenskrig var Palestina en del av Det osmanske
riket) og om vi leter før eller etter finnes ikke noen stat med navnet Palestina. Jøder og
arabere bodde i dette området samtidig og de har samme stamfar, og de skal bo østenfor sine
brødre.
Jeg tror vi bør konkludere med at vi her havner ned på hvilke kilder som er troverdige. I den
forbindelse vil jeg trekke frem noen eksempler som fra et tradisjonelt norsk ståsted vurderes
som et alvorlig bakteppe for dagens hendelser i Israel blant annet: Hvorfor benyttes
hitlerhilsen av disse terror-miljøene?

Fatah-aktivister i Abu Dis viste hitlerhilsen i november 2013.
Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre har kalt Fatah for
Aps søsterparti. (Kilde: Karmel Israel-Nytt (nr 2, 14)

PLOs leder Mahmoud Abbas (1935-) har sin doktorgradsavhandling i Holocaustfornektelse.
Videre var Haj Mohammed Effendi Amin el-Husseini (1897-1974), Stormuftien av
Jerusalem, en av hovedarkitektene bak Holocaust og far til PLO/Fatah. I Nürnberg uttalte
tyskeren Dieter Wisliceny (en av Adolf Eichmanns medhjelperer og rådgivere): Muftien ble
en av hovedarkitektene bak den systematiske utryddelsen av de Europeiske jødene av
tyskerne, og han ble en permanent kollega, partner og rådgiver til Eichmann i igangsettingen
av dette programmet.

Stormuftien av Jerusalem i møte med
Adolf Hitler i Berlin i 1941.(Kilde: Bundesarchiv)

Jeg hadde et lite håp om at Erik Ness kanskje forsto at slike personer bærer ansvaret for at arabere
også dør i krig og at vi da ber de som sendte raketter mot sivile i Israel slutte med det. Stakkars
innbyggere på Gaza stripen som lever under slik terror og har slike "venner" utenlands... Nei til
terroren og islamismen til Hamas/PLO som ødelegger livet til palestin-araberne i Gaza!

Joseph Goebbel hadde sin doktrine slik FN toppen Terje Rød-Larsen (også sentral under
Oslo-avtalen) sa om Yasir Arafat gjengitt i en NTB melding i 2005 «- Han løy hele tiden, og
han visste det.» NRKs Odd Karstein Tveit uttalte til VG Helg 12. april at han aldri hadde
prøvd å være balansert i Midtøsten konflikten! Det koster arabiske og jødiske liv!

