ALLAH HATER DEG
Allah er sjefen i verdens største mafiaforetak.
Islam går ut på å plyndre, undertrykke og utnytte
mennesker ved hemningsløs bruk av vold og terror.
Dette følger klart av Allahs brukermanual for islamske
predatorer – koranen.
Du og jeg er de verste skapninger på jord, i følge Allah.
Det er nyttig å ha islams syn på ikkemuslimer klart for seg,
nå som våre politikere iherdig arbeider for å vanne ut vår
befolkning med fotsoldatene til Allahs onde dødskult.
Vi blir fortalt at islam er fred. Det er verdens største og farligste løgn. De som følger Muhammeds
lære motbeviser påstanden selv, hver eneste dag, i alle land der de tillates å utfolde seg.
Allah hater oss. Han kaller oss Kafir, vantro. Mesteparten av islams hellige tekster dreier seg om
Kafir i, ikke om forholdet mellom Allah og muslimen.
Det i seg selv sier veldig mye om hatet i islam.
At en eventyrfigur hater deg er kanskje ikke et problem tenker du, men alle gode muslimer tror fullt
og helt på islams ondskap. Det er denne troen som definerer dem som muslimer, i følge koranen.
Islam har et prinsipp om at muslimer plikter å elske det Allah elsker, og hate det Allah hater ii.
Nedenfor er noen eksempler som beskriver Allah sine holdninger til oss ikkemuslimer;
Koranen 2:88 Sannelig, Allah forbanner dem for deres vantro.
Koranen 2:98 Allah er de vantros fiende.
Koranen 2:99 Bare de perverse avviser koranen.
Koranen 2:171 Vantro er døve, dumme, blinde.
Koranen 3:28 La ikke de troende ta vantro som venner eller hjelpere, men det er ok å lyve til dem.
Koranen 3:118 Dere som tror; Søk ikke venner utenfor deres egen religion.
Koranen 4:101 De vantro er en klar fiende for dere.
Koranen 4:144 Dere som tror; Søk ikke venner blant de vantro.
Koranen 5:51 Dere som tror; Slutt dere ikke til jøder og kristne.
Koranen 7:176 De vantro er som hunder.
Koranen 7:179 De vantro er som kveg, bare mye verre.
Koranen 8:55 De verste krek overfor Allah er de vantro.
Koranen 9:23 Ta ikke deres fedre eller brødre til hjelpere hvis de velger vantro fremfor tro.
Koranen 9:30 Måtte Allah ødelegge jødene og de kristne, hvor perverse de er!
Koranen 23:97 De vantro er onde.
Koranen 25:55 De vantro er ondskapens hjelpere mot Allah.
Koranen 40:35 Allah og muslimene avskyr de vantro.
Koranen 48:29 Muslimer er brutale mot de vantro og gode mot hverandre.
Koranen 49:10 De troende er jo brødre iii.
Koranen 58:22 Folk som tror på Allah har ikke noe til overs for vantro.
Koranen 60:4 Mellom oss [muslim-kafir] skal det være hat inntil dere tror på Allah alene.
Koranen 98:6 De vantro er de verste av skapninger.

Det må understrekes at de nevnte koraneksempler bare utgjør en liten del av hatet i islam, men det
gir et klart bilde av Allahs holdninger til ikkemuslimer. Det er intet ved Allahs budskap til
muslimene som tilsier at islam tilbyr noe positivt til ikkemuslimer.
Det er 527 koranvers med intoleranse mot oss iv. Det er 109 vers som foreskriver vold mot oss v.
Alle de koranske drapsbefalingene blir for omfattende å drøfte her.
Islams intoleranse og hat mot ikkemuslimer utgjør også mesteparten av sunnaen.
Verdens beste muslimer i vår samtid er den sorten som er tilsluttet Det Onde Muslimske Brorskap,
al-Qaida, Boko Haram, al-Shabaab, Taliban, IS, osv. IS tydeliggjorde islams hat slik vi:
«We hate you, first and foremost, because you are disbelievers; you reject the oneness of Allah» (..)
«We hate you because your secular, liberal societies permit the very things that Allah has prohibited
while banning many of the things He has permitted». Ateister ligger også dårlig an: «In the case of
the atheist fringe, we hate you and wage war against you because you disbelieve in the existence of
your Lord and Creator». Kort og grei oppsummering av Allahs holdning til alle oss som foretrekker
høyerestående sivilisasjon fremfor tilbakestående islamsk ukultur.
Mark Twain skrev at når han undersøker koranen så vet han «at enhver muhammedaner utvilsomt
er sinnssyk, ikke på alle områder, men i religiøse forhold». Det er vanskelig å være uenig.
Å lære mennesker om islam i den hensikt å oppmuntre til islamske aktiviteter, er i realiteten
straffbart fordi islam oppfordrer til og sågar befaler troende å mishandle og myrde ikketroende,
mishandle, voldta og drepe kvinner og barn, plyndre og begå statskupp, for å nevne noe. Allah
gjemmer seg bak religionsfriheten, men det er bare et tidsspørsmål før islamtrollet sprekker, og
dødskulten kastes ut, slik spanjolene kvittet seg med sine islamske okkupanter for 500 år siden.
Vi kan ikke tillate Muhammeds islam å blomstre i Vesten. Uansett hvor islam definerer
samfunnsordenen, er der ingen orden. Det er barbari, underutvikling og menneskelig nød. Allah er
så opptatt av å hate, at han ikke bruker tid på å rettlede sine disipler til et aktverdig liv her på jord.
Koranens massive intoleranse, hat og drapsbefalinger er én ting. Muslimenes vilje og evne til å
utføre Allahs befalinger er en annen. Ikke alle muslimer har vilje, eller evne. Men disse faktorene
endrer seg over tid, slik vi også ser variasjonen i antall dødsofre for islams ondskap endres over tid.
Allahs befalinger er uansett de samme, evig gyldige. At Abbedull på hjørnet ikke har slått deg i hjel
ennå, betyr ikke at han ikke vil gjøre det i morgen, hvis han plutselig bestemmer seg for å bli en god
muslim. Nettopp dette erfarer kristne i Syria, Irak, Egypt, Pakistan, Indonesia og andre islamske
land. Det skjer også i økende grad i europeiske land i takt med islamiseringen. Det er gode
nordmenns aktive innsats som avgjør om vi skal lykkes i å befri Norge fra Allahs ondskap.
Gjør din borgerplikt. Vern land og folk. Støtt SIAN.
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