ISLAM -

EN
FOLKEMORDMASKIN
Islam er unik blant verdensreligionene idet
den har utviklet teologi og et religionsbasert
lovsystem som hjemler voldshandlinger og
krigføring mot ikketroende. Islam befaler
muslimer å slakte ikkemuslimer inntil islam
er enerådende i hele verden i. Muhammed
selv har bekreftet denne befalingen ii. Islam
foreskriver massedrap, voldtekter, tortur,
slaveri, undertrykkelse, ydmykelse og
økonomisk utnytting som verktøy for å
fremme sitt eget verdensherredømme.
Konseptet «islam» er designet som en
folkemordmaskin med et religiøst alibi for sin
iboende umenneskelighet.

Begrepet «folkemord» iii omfatter samme type handlinger som «forbrytelser mot
menneskeheten», men forutsetter også et forsett om å helt eller delvis ødelegge folkegrupper.
Islam befaler muslimer å utrydde alle folkegrupper unntatt kristne/jøder, som under
menneskerettighetsstridige vilkår tillates å leve som undertrykte og ydmykede dhimmislaveriv.
Islam foreskriver og er direkte ansvarlig for en rekke handlinger som kan anses å omfattes av
FNs folkemordkonvensjon artikkel II. Islams menneskefiendtlige teologi er motoren i - og
forutsetningen for - suksessen til islams erobringsdokrine.
Eksempler på grupper som er ofre for islams folkemordaktivitet er jødene i Arabia (senere
også i andre islamskokkuperte land), buddhistene i Afghanistan, hinduene på det indiske
subkontinent, armenere, arameere, assyrere, zoroastrere, jezidier, koptere og afrikanere.
Årsaken til at den islamske folkemordaktiviteten har avtatt noe i nyere tid, er ikke at islam har
blitt medmenneskelig. Det er rett og slett ikke særlig mange gjenlevende vantro igjen å slakte
i islamskokkuperte land.
Det pågår i dag et de facto folkemord på befolkningen i Europa. Folkemordet innebærer en
befolkningsutskifting der migrasjonsjihadister som av koranen er utpekt som herrefolk,
erstatter Europas befolkning. Dette folkemordet er vedtatt av våre egne folkevalgte og
teknokratene i EU og FN. Islam har ikke behov for velvillige vantro kollaboratører for å
utslette oss, men våre eliters adferd hjelper til med å fremskynde prosessen.
Å påføre oss levevilkår som helt eller delvis utraderer oss som gruppe defineres av FN som
folkemord. Der islam slipper til, kan det observeres en ekstrem økning i forekomsten av vold
og voldtekter mot ikkemuslimer. Fordi islam er i krig mot menneskeheten, er voldtekt av våre
kvinner og barn tillatt, en rettighet koranen gir til dem som underkaster seg Muhammeds lære.
Islams tre valg til oss; konverter til islam, mist hodet - eller lev som dhimmislave i henhold til
Umars pakt (sistnevnte opsjon tilbys ikke ateister) - defineres også som folkemord av FN.

Det kan ikke benektes eller bortforklares at det er koranen som befaler islams folkemord
gjennomført. I følge den skal vi korsfestes, utslettes, halshugges, slaktes og terroriseres v.
Muhammed er muslimenes evige og største forbilde. Alt han sa og gjorde, er «godt» etter
islamsk etiske kompass. Det er derfor islam ikke passer her. Muhammed beordret og
gjennomførte snikmord, massemord, tortur, etnisk rensing, deportering, slaveri, voldtekter og
andre handlinger man ikke forbinder med sivilisert adferd. Muhammed tok, eide og handlet
med slaver. Alle de nevnte handlinger er definert som forbrytelser mot menneskeheten, og
utgjør folkemord når de gjennomføres som ledd i islams ensidige og selverklærte krig mot
den ikkemuslimske del av menneskeheten.
Det islamske folkemord på det indiske subkontinent er blant de verste i historien, dog overgått
av dødstallene etter muslimenes massive slavetrafikk fra Afrika. Også i Europa har vi
gjennom århundrene fått føle effektene av islamske invasjoner og okkupasjoner. Alle land
som har blitt utsatt for islam, har opplevd umenneskelige lidelser, krig, okkupasjon, tyranni og
undertrykkelse som direkte følge av islams tilstedeværelse. Islam er dødelig for både muslim
og ikkemuslim vi. Alle eller nesten alle borgerkriger foregår i islamske land og/eller skyldes
hellig krigføring utført av muhammedcopycats vii. Statistikk og empiri tilsier at den pågående
befolkningsutskifting / islamske invasjon vil føre til krig i Europa viii.
Det finnes ikke noe eksempel på land som har blitt islamisert, og deretter opplevd vekst,
velferd, fred, frihet og harmoni i likeverdig sameksistens ix. Islam forbyr multikultur,
integrering og likeverd. Islam er notorisk voldelig, i kronisk krigstilstand og med
guddommelige befalinger om å fortsette med dette. Det er derfor mer sannsynlig at islam vil
føre til folkemord i Europa enn at den ikke vil gjøre det. Intet land som er blitt hjemsøkt av
islam har unngått å bli utsatt for islamske forbrytelser mot menneskeheten og/eller islamsk
folkemord. Det fremstår derfor som en veldig dårlig idé å tillate islamimport til Europa.
Kunnskapen om dette har vært tilgjengelig i århundrer. De politikere som iverksatte og
opprettholder den islamske invasjon må derfor aldri tilgis. Fremtiden for Norge kan leses i
dagens Sverige. Vi blir fortalt at ting går seg til. I Sverige har multiukulturen hatt flere tiår på
å gå seg til. Det blir bare verre og verre. Vold og drap i Sverige er astronomisk x og økende.
Det samme gjelder fullbyrdede voldtekter, som har økt med mer enn 1.600 % siden
islamimporten startet xi. Slik vil det også bli i Norge, når islam får like godt fotfeste her, som
det har i nabolandet. Historiske fakta levner ingen tvil. Praktisering av Muhammeds islam er
ikke mulig uten at det innebærer folkemord på ikkemuslimene.
Stopp islamiseringen av Norge før islamiseringen stopper deg.
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