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Израелска држава је устројена као парламентарна демократија, поједини делови 

ове државе се сматрају “светом земљом” за јевреје, хришћане и муслимане, али 

упркос томе неке чињенице о Израелу и те како узнемиравају јавност, а Израел             

не жели да било ко зна за њих. 

Од 14.2 милиона јевреја, колико их је избројано у попису грађана, само 

мањина од 45% живи на тлу државе Израел. 

Палестинци су грађани другог реда, међународна заједница у потпуности игнорише 

свакодневне нападе на палестинце и њихово периодично убијање. 

Иако је 75% израелаца јеврејске вере, 21% домаћих Арапа има ограничена 

грађанска права, те не може продавати и куповати земљиште на тлу самог 

Израела. Израелски режим периодично ствара оправдања за масовна убиства 

Палестинаца, иако се такве ствари догађају пред очима међународне заједнице, 

нико на то не реагује. 

Израел има највећу стопу наталитета у западњачком свету, свака Израелка                     

у просеку роди троје деце. 
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Израел се ширио на територије Палестине од краја Другог светског рата, остаци 

Палестине на десном крају слике приказују стање на терену 2012. године, но данас 

је стање још горе. Процјењује се како ће у наредних неколико година остати само 

подручје газе и Бетлехема под палестинском управом. 

                     

Израел је омогућио илегално расељавање и протјеравање Палестинаца те насељавање пола 

милијуна жидовских грађана на подручја окупиране Палестине, понајвише на Западној обали те                 

у источном Јерузалему, како би онемогућио УН у оснивању државе Палестине. 

 

                     

Контролна соба нуклеарке Димона која се налази у пустињи Негев, снимљена од стране 

нуклеарног техничара Мордехаи Ванунуа који је касније отет и затворен због одавања 

државне тајне о стварању нуклеарног оружја и унутрашњости нуклеарке у којој се 

налазе центрифуге за обогаћивање радиоактивних материјала. 
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Израел је једина недекларисана нуклеарна сила с тајним нуклеарним арсеналом                

од преко 400 нуклеарних бојевих глава. Она није део нити једне међународне 

организације за контролу нуклеарног оружја те није потписница УН-ових конвенција 

о нуклеарном оружју, због тога не подлеже међународним инспекцијама                                  

и стандардима о стварању, коришћењу, складиштењу и расходовању нуклеарног 

оружја. Упркос сталном прозивању Ирана, ова земља одобрава ИАЕА контролу свог 

нуклеарног арсенала, док Израел који највише критикује Иран то никада није 

дозволио. 

Председник Барак Обама је, носећи традиционалну жидовску yармулку                   

22.05. 2015., утврдио како је он особа највише налика јеврејима која је икад седела 

у Овалном кабинету, можда је то разлог због чега Израел од Обамине 

администрације добија 11 милиона долара дневно. 

Амерички порески обвезници свакодневно поклањају преко 11 милиона долара 

Израелу на име уговора које су потписале америчке и израелске власти. То значи 

да из новчаника свакога америчког грађана 408,40 долара на годину пређе у буџет 

Израелске владе. 

Не јеврејски израелски грађани имају посебну врсту аутомобилских регистрација 

како би их полиција и војска могле боље пратити. 

По последњој објављеној статистици, Израел је најопасније мјесто за живот 

људи јеврејске вере, најсигурнија места за живот су Британија, Француска, 

Америка и Канада, па ипак премијер Бењамин Нетањаху је недавно позвао 

европске јевреје да се “врате” у Израел јер Европа више није сигурно место за 

живот јевреја. 

Немачка канцеларка Ангела Меркел је недавно продала Израелу супер модерне 

подморнице класе Делфин с којима Израелци могу извршити нуклеарни напад 

на било коју обалну земљу захваљујући способности ношења крстарећих 

нуклеарних пројектила. 

Подморнице класе Делфин су пуно јаче и напредније од било чега у саставу ратне 

морнарице Британије, Француске и других европских земаља. Израелски премијер 

Бењамин Нетањаху је након пријема пете подморнице ове класе закључио како је 

Израел сада способан задати ударац свима онима који желе наудити његовој 

држави. Свака подморница је коштала 500 милиона долара, Немачка влада 

суфинансирала једну трећину цене. 



Отац данашњег премијера Бензион Нетањаху је био лични асистент Владимира 

Заботинскyја, оснивача Иргуна, ревизионистичке ционистичке паравојне 

организације која је 22.07.1946. направила бомбашки напад на хотел Краљ Давид                 

у Јерусалиму у ком је убијена 91 особа, док је 46 рањено, иста група је направила 

масакр у Деир Јасину 09.04.1948. када је хладнокрвно убијено 107 сељана Арапа 

укључујући жене и децу. 

Израелско војно ваздухопловство и ратна морнарица су 08.06.1967. бомбардовали                  

и торпедовали амерички ратни брод УСС Либерти у источном Средоземљу у делу 

интернационалних вода, убијајући при томе 34 морнара и рањавајући 171 особу. 

Упркос првом покушају Израела да пребаци кривицу на друге, након 26 година 

ћутања, конгресник Паул Н. Пит МекКлоски је навео како су Израелци признали 

своју кривицу, али да је Вашингтонска администрација одбила отворено оптужити 

Израел због страха од нежељене реакције. 

 

Израел тренира и опрема иранске терористе углавном из групације под 

називом Муџахедин-е Калк (МЕК) који требају послужити за свргавање 

легално изабране Иранске владе, те за стварање пометње у друштву уз 

убијање високо рангираних политичара и научника. Од тих терориста који 

имају лажне иранске документе долазе сви наводни шпијунски подаци како Иран 

тежи изградњи атомске бомбе. 

Израел има директне везе с Исламском државом те лечи рањене терористе                       

у својим болницама и на свој трошак. Осим терориста у израелским болницама 

се лече и чланови породица џихадиста. Сви џихадисти се у Израел доводе                       

уз помоћ израелских командоса, војске и војних медицинских служби. 

                                         

Психопате узрокују смрт милиона недужних људи, најпознатији пример крајње 

психопатије су демоциди – убијање цивила у мирнодопским условима.  
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Бивши премијер Ариел Шарон је од стране израелског одбора за питање геноцида 

проглашен “директно и лично кривим” за масакре у либанским местима Сабра                       

и Схатила где је убијено нешто мање од три хиљаде невиних Палестинаца, 

укључујући жене и децу. Између 16. и 18. септембра 1982. произраелски фалангисти 

из либанске хришћанске милиције под наредбом Ариела Шарона тадашњег 

Министра одбране Израела и уз војну помоћ Израелске војске, упадају у ова                      

два избегличка логора те секирама и стрељањем убијају на хиљаде Палестинаца. 

Шарон је напад на ова места узроковао с оптужбом да Палестинци у својим редовима 

чувају терористе из ПЛО-а. Упркос ратним злочинима Шарон је након оставке                    

у Министарству одбране постао премијер, те је након смрти 2014. покопан са свим 

почастима. 

Израелска војска користи забрањено хемијско оружје на Палестинцима                   

у облику касетних бомби и пројектила с белим фосфором које аутоматски 

изгарају људско тело, те пројектиле с бојевим пуњењем под називом ДИМЕ 

или Dense Inert Metal Explosives у чијем саставу се углавном налази тунгстен, 

изразито канцероген метал који узрокује мљевење организма након 

експлозије пројектила, па рањеници углавном заврше као 100% инвалиди 

(ако преживе удар) јер им експлозије буквално разнесу екстремитете. 

 

(Револуција) 

 


