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Σοκ προκαλεί βίντεο που κυκλο-
φορεί στο διαδίκτυο µε πρωτα-
γωνίστρια µια οκτάχρονη Αυ-

στραλή µουσουλµάνα που σε οµιλία 
της σε συγκέντρωση Ισλαµιστών φο-
νταµενταλιστών στο Μπάνκσταουν, 
εκφράζει την αγάπη της και την πίστη 
της στην Τζιχάντ (= ιερός πόλεµος)

Η µικρή ονόµατι Ρουκάγια µίλησε 
στο κοινό για τον ιερό πόλεµο αλλά 
και την εξέγερση στη Συρία και την 

µουσουλµανική κοινότητα. «Αυτές 
οι εξεγέρσεις απέδειξαν ότι η Ούµα 
(το ισλαµικό έθνος) είναι ζωντανή», 
και συµπλήρωσε ότι αγαπά το Ισλάµ 
και τη Τζιχάντ. «Παιδιά στην ηλικία 
µου κατεβαίνουν στους δρόµους και 
συµµετέχουν στα επεισόδια, θέτο-
ντας σε κίνδυνο τη ζωή τους για να 
φέρουν τροφή, νερό και φάρµακα 
στα τραυµατισµένα µέλη των οικο-
γενειών τους. Μερικά από αυτά (τα 

παιδιά) δεν επιστρέφουν ποτέ στη 
µητέρα τους», συµπλήρωσε η µικρή 
µαντηλοφορούσα. Το βίντεο αυτό 
κυκλοφόρησε µετά τα πρόσφατα 
βίαια επεισόδια στο Σίδνεϊ σε δια-
δήλωση µουσουλµάνων ενάντια σε 
πρόσφατη ταινία που προσβάλει τον 
προφήτη Μωάµεθ. Ως γνωστόν, από 
τις συγκρούσεις µε τις Αρχές 17 άν-
θρωποι τραυµατίστηκαν και έξι συ-
νελήφθησαν.

Κληρικός ο οποίος έχει προκα-
λέσει θύελλα αντιδράσεων για 
ένα DVD που κυκλοφόρησε, 

στο οποίο ζητά την δολοφονία των 
«αλλόθρησκων», επρόκειτο να µι-
λήσει χθες βράδυ σε συγκέντρωση 
µουσουλµάνων στο δυτικό Σίδνεϊ, 
τέσσερις µέρες µετά τα βίαια επεισό-
δια που προκάλεσαν µουσουλµάνοι 
διαδηλωτές έξω από το αµερικανικό 
προξενείο στο Σίδνεϊ.

Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, ο αµφιλεγόµε-
νος Σεϊχης Φέϊζ Μοχάµαντ - που έχει 

γεννηθεί στην Αυστραλία - συµπερι-
λαµβανόταν ανάµεσα στους οµιλητές 
της χθεσινοβραδυνής συγκέντρωσης 
και το θέµα του θα ήταν «οι επιθέσεις 
κατά του προφήτη Μωάµεθ».

Ο Σεϊχης Μοχάµαντ δέχθηκε σφο-
δρές επικρίσεις το 2007, όταν κυκλο-
φόρησε ένα DVD στο οποίο ζητούσε 
την δολοφονία των «αλλόθρησκων» 
και χαρακτήριζε τους Εβραίους «γου-
ρούνια».  Πάντως ο ίδιος καταδίκασε 
τα βίαια επεισόδια από µουσουλµά-
νους διαδηλωτές, το περασµένο Σάβ-
βατο στο Σίδνεϊ.

Φανατική µε την Τζιχάντ 
8χρονη Αυστραλή µουσουλµάνα! 

Οµιλία µουσουλµάνου κληρικού 
στο δυτικό Σίδνεϊ για τον Μωάµεθ

ΙΕΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΝΚΣΤΑΟΥΝ!

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ ΣΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

Η 8χρονη Ρουκάγια στη διάρκεια 
της οµιλίας της στην οποία εκφράζει 
την αγάπη της και την πίστη της 
στην Τζιχάντ.

E νας σκηνοθέτης που αναζητούσε τοποθεσίες για 
γυρίσµατα στην έρηµο της Αυστραλίας είχε την 
τύχη να βιντεοσκοπήσει ένα στρόβιλο από φλόγες 

ύψους 30 µέτρων στη διάρκεια µεγάλης πυρκαγιάς κοντά 
στο Άλις Σπρινγκς.

Οι πυροστρόβιλοι ίσως δεν είναι σπάνιο φαινόµενο, 
συνήθως όµως κρύβονται στο κέντρο µεγάλων πυρκα-
γιών και σπάνια καταγράφονται, εξήγησε στο δικτυακό 
τόπο Life’s Little Mysteries o Μαρκ Ουαϊσόκι, καθηγη-
τής ατµοσφαιρικής επιστήµης στο Πανεπιστήµιο Κορνέλ 
και κλιµατολόγος της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Στην πραγµατικότητα, επισήµανε, ο µηχανισµός σχη-
µατισµού των πυροστρόβιλων είναι διαφορετικός από 
ότι στους ανεµοστρόβιλους, µοιάζει όµως µε το φαινό-
µενο των στροβίλων σκόνης που εµφανίζονται συχνά σε 
καυτές ερήµους.

Ο πυροστρόβιλος σχηµατίζεται πάνω από µικρές πε-
ριοχές του εδάφους στις οποίες η θερµοκρασία τυχαίνει 
να είναι υψηλότερη. Ο αέρας ζεσταίνεται από αυτά τα 
δυσανάλογα θερµά σηµεία του εδάφους και αρχίζει να 
ανυψώνεται, οπότε σχηµατίζει µια στήλη χαµηλότερης 
πίεσης. Ο γύρω αέρας εισβάλλει σε αυτή την περιοχή για 
να αποκαταστήσει την ισορροπία και τελικά αρχίζει να 
περιστρέφεται σε δίνη.

Καθώς η δίνη αυτή ανεβαίνει και τραβά τις φλόγες 
προς τα πάνω, προσθέτει ο ∆ρ Ουαϊσόκι, η διάµετρός 
της κοντά στο έδαφος µικραίνει και οι φλόγες περιστρέ-
φονται όλο και ταχύτερα, όπως συµβαίνει σε έναν πατι-
νέρ που τραβά τα χέρια του προς τον κορµό για να αυξή-
σει την ταχύτητα περιστροφής.

∆εδοµένου ότι το φαινόµενο σπάνια βιντεοσκοπείται, 
λίγα είναι γνωστά για τις διαστάσεις που µπορούν να πά-
ρουν οι πυροστρόβιλοι. Ο ∆ρ Ουαϊσόκι εκτιµά ότι φτά-
νουν µέχρι 30 µέτρα από το έδαφος, περιστρέφονται µε 
ταχύτητα γύρω στα 35 χιλιόµετρα την ώρα και διαρκούν 
συνήθως λιγότερο από ένα λεπτό.

E νώ συνεχίζουν να καταφθάνουν στο Ναουρού αι-
τούντες άσυλο από το Νησί των Χριστουγέννων, 
η κυβέρνηση του µικρού κρατιδίου ανακοίνωσε 

ότι θα πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά και να δη-
µιουργηθούν οι κατάλληλοι χώροι στις κτιριακές εγκατα-
στάσεις και στα αντίσκηνα του κέντρου κράτησης, πριν 
σταλούν εκεί γυναίκες και παιδιά.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ναουρού, Κίεραν Κέκε, 
επιβεβαίωσε ότι µέχρι στιγµής - στο πλαίσιο της συµ-
φωνίας που έχει γίνει µε την αυστραλιανή κυβέρνηση 
- έχουν σταλεί εκεί µόνο άνδρες.

Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση Γκίλαρντ έχει υιοθε-
τήσει µια αυστηρότερη νοµοθεσία στο θέµα των αιτού-
ντων άσυλο, επιστρέφοντας ουσιαστικά στην πολιτική 
του συντηρητικού πρωθυπουργού Τζον Χάουαρντ, µε 
την επαναλειτουργία των κέντρων κράτησης προσφύγων 
στα νησιά Ναουρού και Παπούα-Νέα Γουινέα.

Ο κ. Κέκε τόνισε ότι τα γυναικόπαιδα χρειάζονται τους 
δικούς τους ξεχωριστούς χώρους.

Μέχρι στιγµής έχουν µεταφερθεί από το Νησί των Χρι-
στουγέννων στο Ναουρού, συνολικά 66 αιτούντες άσυλο 
από την Σρι Λάνκα.

∆εδοµένου ότι το φαινόµενο σπάνια βιντεοσκοπείται, 
λίγα είναι γνωστά για τις διαστάσεις που µπορούν να πά-
ρουν οι πυροστρόβιλοι. Ο ∆ρ Ουαϊσόκι εκτιµά ότι φτά-
νουν µέχρι 30 µέτρα από το έδαφος, περιστρέφονται µε 
ταχύτητα γύρω στα 35 χιλιόµετρα την ώρα και διαρκούν 
συνήθως λιγότερο από ένα λεπτό.

Σπάνιος πυροστρόβιλος 
βιντεοσκοπήθηκε 
κοντά στο Άλις Σπρινγκς

Δεν έχουν μεταφερθεί 
γυναικόπαιδα
στο κέντρο κράτησης 
του Ναουρού

∆ΙΝΗ ΑΠΟ ΦΛΟΓΕΣ

Ο Σεϊχης Φέϊζ Μοχάµαντ.


