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Egypten och  Sveriges Vansinniga Tystnad! Hur länge till?

Kräv ett slut på nyhetsmanipuleringen!

Min blogg www.bahari.blogg.se är tillbaka efter ett mystiskt avbrott på några dagar. Vi har

inte fått någon förklaring för detta försvinnande från blogg.se men nu finns den där i alla

fall ett tag till för de som är intresserade av att följa händelseutvecklingen i Egypten. Där

kan ni även lyssna på al-Sisis senaste tal från den 18 augusti, som har simultant tolkats till

engelska. Ett viktigt tal som visar att al-Sisi inte är en arabisk Pinochet utan den nationella

hjälten som Egypten väntat på i över 40 år. Är det därför kanske som sanningen tigs ner

av västerländska medier? Hellre att egyptierna styrs av fanatiska medeltidsmän än av en

upplyst nationalist som vill sitt lands bästa? Nassers dotter, professor i statsvetenskap vid

Kairos universitet, Hoda Abd al-Nasser, skrev en artikel häromdagen där hon bad al-Sisi

att kandidera till presidentposten och avsluta det hennes far påbörjat på femtio- och

sextiotalet, Egyptens oberoende!  

 

I talet säger han sig dock inte vilja ställa upp som president, trots att han lär få en klar

majoritet av rösterna om han gör det. På www.bahari.blogg.se kan du läsa mer om den

geopolitiska jordbävning som egyptierna åstadkommit i världen.

 

Genomgången nedan har ännu inte lagts ut på bloggen. Varsågoda!

SVT:s nyhetsmanipulering
 

Nedan följer ett utdrag ur SVT:s hemsida där man säger sig följa upp utvecklingen i

Egypten. Här försöker jag visa hur nyheter mörkläggs eller förfalskas. Men vem tjänar

på att svenska folket inte får veta vad som egentligen händer i Egypten? SVT:s text i

svart. Mina kommentarer i rött.

Hur kom man fram till den 30 juni? Inte ett ord om morduppviglingen som pågick

inför kamerorna och Mursis nickande instämmande då han samlade sina anhängare

till möte efter möte under hela året som gick.

SVT 30 juni

På ettårsdagen av president Muhammad Mursis tillträde beger sig hundratusentalas
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egyptier ut på gatan för att demonstrera, både för och emot honom. Mursi är den första

islamistiska presidenten i landet på 30 år och kom till makten genom ett val som av

utländska observatörer beskrevs som rättvist.

"Den första islamistiska presidenten i landet på 30 år"? Den som kommer från planeten Mars kan

tro att Egypten alltid haft islamistiska presidenter förr i tiden! "Hundratusentals"? "Både för och

emot"? Bara i Kairo har över tre miljoner människor demonstrerat mot och ingen "för" vågade visa

sig ut på gatorna den dagen. I Alexandria demonstrerade över 1 miljon människor. I ett hundratals

egyptiska städer har ytterligare miljontals varit ute och krävt ett slut på Brödraskapets styre. Vad

skulle Englands premiärminister göra om miljoner människor gick ut i England och krävde hans

avgång? Beträffande det "rättvisa valet" kan jag bara hänvisa till Brödraskapets hot strax innan

resultatet skulle delges: "Vinner inte Mursi kommer vi att bränna ner Egypten till grunden", skrek

deras ledare inför sina anhängare på torgen.

SVT 1 juli

Demonstrationerna blir allt våldsammare, Muslimska brödraskapets högkvarter stormas,

16 personer dödas. Flera ministrar i Mursis regering avgår.

Nej, demonstrationerna som varade mellan den 28 juni och den 3 juli, dagen då

militären till slut gick folkviljan till mötes och avsatte Mursi var inte våldsamma! Det

var en folkfest som varade i en vecka, trots hoten från Brödraskapet! Folkets enda

vapen har varit röda kort, visslor och flaggor. Inte en bil förstördes, inte en affär

plundrades, trots att miljoner egyptier gick ut för att demonstrera. Varför har MB:s

högkvarter stormats runt om i landet? Ja, pga de ständigt pågående hoten och

uppviglingen. MB gav egyptiska folket 2 alternativ att välja mellan: att låta dem

talibaniseras eller att bada i blod. Egyptiska folket valde att gå i strid för sin frihet.

Inga talibaner kommer någonsin att styra i Egypten. Och de 16 personer som dödats

den dagen blev beskjutna av krypskyttar från MB:s högkvarter. Det låter SVT vara

osagt.

SVT 2 juli

Muhammad Mursi försvarar sin ställning som landets legitima president i ett tv-sänt tal.

Det var väl i det talet där orden "Jag" och "Legitimitet" återkom 75 gånger.

SVT 3 juli

Det har gått två dygn sedan militären meddelade sitt krav på att Mursi och oppositionen

var tvungna att komma överens. Men det blir inte någon överenskommelse utan

arméchefen General Abd al-Fattah al-Sisi avsätter president Muhammad Mursi  och

utnämner Adli Mansur till tillförordnad president. Mursi manar, både civil och militär, till

lugn i ett tv-uttalande, samtidigt som han uttrycker att detta kommer att "kasta Egypten
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tillbaka till medeltiden".

Just det. Militären gav Brödraskapet först 1 veckas tid att lösa problemet. Och

sedan ytterligare 48 timmar. Vad gör en demokratiskt vald president när han blir

emotsagd av miljoner människor i sitt land? Han utlyser ett referendum om hans

legitimitet som president. Det var det folket och militären krävde. Mursi vägrade.

"Jag eller kaos", sa han i sitt sista tal som beskrivs som "lugnt" av SVT. Man gör inte

en militärkupp genom att ge de regerande en tidsfrist. Man slår till oförhappandes

och tar över makten. Detta har inte skett i Egypten. Dessutom är det fullständig lögn

att säga att al-Sisi "utnämner Adli Mansour till tillförordnad president" och det är en

mörkläggning att inte säga vem Adli Mansour är. Enligt konstitutionen skall

presidenten för landets högsta konstitutionella domstol tillförordnas som tillfällig

president om presidenten dör eller avsätts av någon anledning. Det är detta som har

skett. Al-Sisi har inte bestämt vem som ska bli president. Han följde konstitutionen

och Adli Mansour råkade vara högsta konstitutionella domstolens president just då.

SVT 8 juli

Ett femtiotal personer dödas och omkring 400 skadades när säkerhetsstyrkor öppnar eld

vid den demonstration som pågått sedan flera dagar vid republikanska gardets

militärförläggning där den avsatte presidenten sitter fängslad. Bland de döda finna både

kvinnor och barn.

Varför öppnade säkerhetsstyrkor eld i gryningen mot demonstranterna? Därför att de blivit först

beskjutna. Och de första offren tillhörde säkerhetsstyrkorna. Vad skulle styrkorna som

bevakar militärförläggningarna i Stockholm göra om de blir beskjutna? De besvarar eldgivningen

självklart. En del av de bilder på döda barn som skickats ut till världens nyhetsbyråer var hämtade

från Syrien! Har SVT kollat sanningshalten bakom det som påstås av Mursis anhängare och det

material som de skickar ut? Militären i Egypten är en nationell armé. Det sista de vill är att

användas mot den egna befolkningen och de tjänar ingenting på att ställa till med blodbad på

kvinnor och barn. Videoklipp visar hur angriparna ur den "fredliga" demonstrationen beskjuter

armén. Har SVT visat några av dessa klipp till sina svenska tittare?

SVT 9 juli

Den tillförordnade presidenten Adli Mansur tillkännager en färdplan  som innebär att en ny

konstitution ska utformas och nyval hållas inom sex månader.

Just det! Det är ungefär det enda som stämmer i SVT:s bevakning.

SVT 22 juli

Fortsatta sammandrabbningar mellan anhängare och motståndare till Egyptens störtade

president Muhammad Mursi. Omkring 100 människor har mist livet i tumult sedan han
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avsattes.

Hur många som har mist livet medan Mursi var president? Har SVT räknat på det

eller försökt någon gång berätta om de övergrepp som skett mot egyptier och

Egypten under Mursis år vid makten? Lynchningen av kopter och shi’a? Morden på

unga soldater i Sinai? Vapensmugglingen? Försöken att infiltrera poliskår,

domarkår och armén?

SVT 26 juli

En domstol begär Mursi häktad. FN:s generalsekreterare uppmanar militären att släppa

Mursi, som varit i militärens förvar sedan han avsattes den 3 juli.

"En domstol begär Mursi häktad". Och då skall FN:s generalsekreterare inte lägga

sig i egyptiska domstolars beslut, för de bygger på anklagelser om mord, flykt från

fängelse, morduppvigling, hemliga kontakter med utländska "organisationer" m.m.

Och det finns nog med bevis för allt Mursi anklagas för.

SVT 27 juli

Återigen våldsamma sammandrabbningar, hundratals dödas i Kairo. Över 300 människor

uppskattas ha mist livet sedan Mursi avsattes.

SVT hoppar i sin genomgång över det viktigaste datumet i egyptisk modern historia,

nämligen den 26 julis repris av miljondemonstrationerna mot Mursi.

Nyhetsförmedling går ut på att totalt mörklägga en historisk händelse som har

åstadkommit en geopolitisk jordbävning utan motstycke i historien. Den 26 juli

utdelade det egyptiska folket ytterligare en dundrande örfil till Obama och hans Nya

världsordning. Miljoner människor, till och med i småbyarna, gick ut för att ge

armén mandat att bekämpa den terror som lär bli följden av Mursis avsättning.

Egyptierna är helt medvetna om det pris de måste betala för att skapa sig ett fritt

land. Om denna historiska dag, den 26 juli, tiger SVT som muren!

SVT 12 augusti

Myndigheterna har ställt ultimatum till Mursianhängarna om att de måste bryta de tältläger

de upprättat i Kairo för att manifestera sitt motstånd mot militären och den provisoriska

regeringen. Den väntade stormningen av lägren uteblir dock.

Inte ett ord om alla vapen som har smugglats in till protestmötet som framställts

som ett fredligt möte i SVT. Inte ett ord om de föräldralösa barn som använts som

mänskliga sköldar. Inte ett ord om de hatiska talen och morduppviglingen mot

minoriteter och oliktänkande som dessa fascister har utbasunerat från sina tält i

högtalare dygnet runt under alla de 40 dagar de fick hållas. Inte ett ord om det
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lidande som de boende i Rabaa fick utstå under den tiden. Folk som ville gå hem

blev visiterade, förhörda och nedslagna om de protesterade. Inte ett ord om

någonting mer än vad som tjänar SVT:s oklara syfte att mörklägga sanningen.

SVT 13 augusti

Al Azhar-universitetet, Egyptens högsta religiösa auktoritet, erbjuder sig att leda ett nytt

medlingsförsök.

Inte ett ord om att al-Azhar och dess shejkh, experten på Ibn Arabi och sufismen,

den gode Ahmad al-Tayyib, utsatts för attacker av islamister, som försökte infiltrera

universitet. Idag har al-Azhar beslutat att alla fredagspredikanter som sprider hat och

lögner till de bedjande i moskéerna ska avskedas från sina poster. På tiden!

SVT 14 augusti

Alla medlingsförsök har misslyckats och efter sex veckor av protester från båda sidor

stormar militären Mursianhängarnas läger i Kairo tidigt på morgonen. Omkring 600

människor mister livet i sammandrabbningarna. Vicepresidenten Mohammed ElBaradei

avgår i protest mot övervåldet.

Nej, SVT! Nu har ni ljugit färdigt för svenska folket! Till att börja med var det inte

militären som stormade lägret utan polisen. Det finns videoklipp som visar att

polisen har gjort sitt bästa för att undvika blodspillan. Man har öppnat passager för

folk att komma ut ur området. Man har upprepade gånger bett de belägrade att

lägga ner vapnen och lyssna på förnuftets röst, för landets bästa. Polisen började

skjuta först efter deras egna officerare och soldater började falla. 70 poliser har

dödats. Vad skulle Sveriges polis göra om 70 svenska poliser skjutits ihjäl av

beväpnade fanatiker? Har ni ställt er denna fråga på SVT? Och dessutom siffran på

600 människor har inte detaljerats. Man tror lätt att det var 600 demonstranter som

föll i Rabaa under stormningen, när siffran egentligen gavs för hela landet inklusive

de fallna soldaterna och poliserna.

SVT 19 augusti

Dödssiffran har stigit till över 800 i Egypten sedan i onsdags förra veckan då egyptiska

säkerhetsstyrkor gick till angrepp mot den avsatte presidenten Muhammad Mursis

anhängare. Från flera håll kommer i dag uppgifter om att den förre störtade

ex-presidenten Hosni Mubarak släpps fri inom kort.

Dödssiffran lär tyvärr stiga till betydligt mer än så med dessa fanatiker som härjar

mot muslimers och kristnas liv och egendom i Egypten. Det som förvånar en här,

om man fortfarande kan bli förvånad över Sveriges Vansinniga Tystnad,* det är hur

artikeln inte nämner de 53 kristna kyrkor som brändes ner med ett ord, den berättar
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inte för er att stöldgods från de nerbrända kyrkorna har hittats hemma hos en av de

värsta morduppviglarna, inte heller vill den berätta om Sinai, där 25 unga soldater

massakrerades den 18 augusti av de jihadister som Mursi har samlat i området. 

Har du som tittar på SVT:s nyheter tröttnat på att utsättas för mörkläggning,

förvrängning av fakta och rent av lögner, då ska du skriva till dem och begära en

del förklaringar. Jag antar att du också, som är laglydig medborgare, betalar din

TV-avgift. Avgifta dig! Kräv din rätt till en hederlig och öppen journalistik som inte

går utländska makters ärenden på bekostnad av svenskarnas rätt att få veta

sanningen.

* Det finns visst undantag, idag lär någon ha skrivit en artikel om kyrkbränningen i

sydsvenskan. Frågan är hur länge till kan man lägga munkavel på journalisterna?

Hesham Bahari

Bokförläggare / Alhambra Förlag
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