Żelazna Kopuła: nowy pomysł
na szopkę dla kościoła Saint
James’s
Edgar Davidson
Dziś rano miłujący pokój Palestyńczycy wystrzelili liczne
rakiety na Izrael – włącznie z pięcioma wycelowanymi w
Aszkelon, które przechwycił system Żelazna Kopuła. Biorąc pod
uwagę to, jak brzydki jest system Żelazna Kopuła – i fakt, że
jego jedynym celem jest ocalenie życia Izraelczyków, do
których celują palestyńscy terroryści, jest to z pewnością
doskonały temat na następną szopkę Bożonarodzeniową dla
londyńskiego kościoła Saint James’s Piccadilly:
Zbudujcie naturalnej wielkości replikę Żelaznej Kopuły i
żądajcie, by ją rozebrano.
Aby oszczędzić im czasu i wysiłku, już teraz przygotowałem
komunikat prasowy na to wydarzenie
Kościół Saint James’s Piccadilly, Boże Narodzenie 2014
W to Boże Narodzenie, jako wyraz solidarności z uciskanymi
Palestyńczykami z Gazy i z Betlejem, budujemy naturalnej
wielkości replikę szkaradnego systemu Żelazna Kopuła, który
według prawników prawa międzynarodowego nielegalnie
przechwytuje rakiety palestyńskie. Rasistowscy Izraelczycy
zainstalowali setki tych potworności w całym kraju, po którym
wędrował Jezus i który jest święty dla Arabów palestyńskich.
Te potworności są zmorą życia Palestyńczyków, ale przede
wszystkim doskonale pokazują naturę apartheidu Izraela,
ponieważ celują tylko w rakiety palestyńskie (żadna rakieta
izraelska nigdy nie została przechwycona). Ponadto, za te w
znacznej mierze nieszkodliwe rakiety Grad produkcji irańskiej
zapłacili podatnicy UE, a więc Żelazna Kopuła oszukuje również

każdego obywatela UE, jak również niszczy produkcję jedynego
rozwijającego się przemysłu w Gazie.
Izraelczycy twierdzą szyderczo, że ten system “ratuje
życie”. Wszyscy jednak wiedzą, że 3962 pociski Grad,
wycelowane w miasta izraelskie w ciągu ostatnich trzech lat,
które zostały nielegalnie przechwycone przez Żelazną Kopułę,
nigdy nie miały zabić więcej niż kilkuset Izraelczyków każdy.
To są tylko nieszkodliwe petardy. W porównaniu do trzech
milionów palestyńskich niemowląt codziennie zakłuwanych
bagnetami w Gazie przez żołnierzy izraelskich i czterech
milionów niemowląt umierających każdego dnia z głodu w Gazie w
wyniku oblężenia izraelskiego**, wszystkie izraelskie „ofiary”
są całkowicie nieistotne.
Nasza replika Żelaznej Kopuły kosztuje tylko 295 miliardów
funtów i finansują ją dobrowolnie podatnicy brytyjscy i UE
poprzez finansowanie dwóch organizacji charytatywnych:
chrześcijańskiej organizacji charytatywnej “Wojna z Izraelem”
i muzułmańskiej organizacji charytatywnej “Dżihad przeciwko
Żydom”. Dwunastego dnia po Bożym Narodzeniu (6 stycznia 2015)
Żelazna Kopuła zostanie rozebrana i zniszczona jako akt
pełnego nadziei symbolizmu.
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niezależny, znajdujący się w Gazie Urząd Ochrony Zdrowia
Hamasu i zweryfikował je niezależny, finansowany przez ONZ
Palestyński Komitet Propagandy.
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