Ingen andre er så storsindede
ISRAELERE: Inden bombning af en 13 etagers bygning gav Israels militær varsel om
at forlade bygningen. De fik to timer til at gøre det.
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Bygningen rummede Hamas’ efterretningstjeneste med højteknologisk og taktisk
krigs-infrastruktur.
Selvfølgelig var der også Al Jazeeras presse, det radikale Hamas’ talerør, alligevel
fik de og AP tid til at forlade stedet med livet i behold. Så kort sagt: Uden et eneste
tabt liv blev der foretaget en fantastisk præcisionsbombning.
Hamas har brugt civilbefolkningen som skjold for at iværksætte deres
missilangreb, vel vidende, at det naturligvis resulterede store tab af menneskeliv.
Israel vil ikke skade uskyldige civile, mens Hamas anbringer dem, hvor bomber vil
falde for at vinde verdens sympati
Israel vil kun afslutte denne krig (startet af Hamas) efter at have ødelagt alle
fjendens aktiver med netværk af underjordiske tunneler, som virker som
oplagsplads for våben.
Endnu en ædel gerning af Israels militær må jeg nævne:
En indisk sygeplejerske (min landskvinde) mistede livet i et raketangreb fra Hamas
i Tel Aviv.
I går blev hendes jordiske rester bragt til Indien i et specialfly med et pilot fra det
israelske luftvåben. Lliget blev modtaget af den israelske ambassadør i lufthavnen.
Senere deltog han i begravelsen i kirken i Kerala i Sydindien.
Han sagde dette til de pårørende efter gudstjenesten: ”Hun var en engel for os. Vi
vil aldrig glemme hendes offer for vores folk. Vi tager os af hendes børns
uddannelse og fremtid.”
Israel har givet hospitalet, hvor hun arbejdede, og gaden, hvor hun døde, hendes
navn.

Vær bevidst om, at det er et folk i forsvarskrig under ulykkelige raketrædsler, der
udviser en sådan omsorg for en udlænding.
Nævn bare et andet folkeslag, der er så storsindet.
Hamas nægter stadig at udlevere resten af de døde Israels soldater fra 2014 krigen
i Gaza.

