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noskcr og

ti1 a1le nuslLmske iñdvandre, muslimske kuIÈurcentre'
musllnske a!øtBer i Dannark

vf e¡ nu mange indvandrer i Danmark og ví bllver hve¡t år ca. 156t vi får vores eSet onråde 1
20000 fIere, Det er derfor viBtigt'
Dannark, hvor vi nusliner kan lede som den heJ.11ge (oran besÈemmer. Det er vores nenneske¡et at få vores eget oDråde, hvor vl
kan leve udcn druk, narko, nøgne danske piger, pø1sebod, dårlige
bodegaer og alle nuliBe andre danske tin8.
Vi er nange muslímer på Nørrebro og Nørrebro ligger i hoveLstaden
og nær lufthavnen. Derfor skal vl gøre Nørrebro til en islanisk
bydel kun for os nuslj.mer, hvor vi kan have vores kvinder i fred'
hvor kvinder skal gå t11dækket, som den hellise Koran bestemmer,
hvor der er renÈ og befolkningen er ren, vi sk¿1 have nange islami.ske skoler; hvor plger og drenge kan qå hver for sig, Eynnastik
og tejerskolq,, billedkunst af mennesker, biologi og andet dâr1iet
skal forbydej. Vores drenge må ikke gå i bad ned andre, sor nusJ.inske drenge er omskåret og nå lkke vise sig, for han er uden
hud og altid klâr tí1 at lave børn, Danskerne er selv ude on voldtægt af deres piger, for de beskytter ikke deres piSer og urene
plger èr ikke beskyttet af den hellige Koran, Islam er sÈor 08
skal herske i verden son den hellige Koran slger. Husk selv Tyrkie, son idag er 99Í nuslimsk' var engang kristen o8 uren. Mewn de
krlsl-ne og danskerne har ingen kraft, tro elLer fs1ù, derfor er
de svs8e og vi er stærke,
lfuhanmed Ge1le segde for nogen tid siden i pressen, at v1 nuslimer gerne v11 reJse hJem ti1 vores egen kultur, hvis vi fik penBe
Ilet har tageE os 1400 år at
1O0000 dkr, hver, Men hen tqger fejt.
komme ti1 Danmark og vi reJser aldrig hiem for v1 nå Íkke svigLe
istans nå1 Khalifa, fsfan er de¡ største og hurtiSsEe voksende
rêligion. Enhver som lkke arbejder for Khalifa er Yores fjende.
Hange danske piger B1fÈer sig ned musllmske nænd og dres børn
blíyer automatisk nuslim iføIgê den he1118e Koran og selv om oanden sklIler sig senere og hencer sl8 ên musllmsk kone' Men en
nuslinsk pige nå ikke gifte sig med en dansker, for en piSe er
svag og kan lkke videreføre istam. Hun får nandens kraft itrd i
sig når de bliver gift, men hun kan ikke give krafr. HUn bliver
som et dyr, hvis hun får en dansk mands kraft ind i sig' hun bliver uren og vanære is1am. Når en muslimsk mand får en dreng oed
dansk el1er anden uren og vantro kvinde, bliver drengen onskåret
og tilhører det muslimske broderskab, son gæ1der voer hele verden
Vi holder sammen 11gegy1di8,¿ hvor i verden vi koDner fra. In shaallah. Den hellige profef har Sivet os Koranen oB vores tro er
sLærkere end sIIe vesLens våben. Vi har vores love og regler fra
Âl1ah. tlens danske politikcre er korrupte og vi1 blive valgt hver
4, år og laver hele tidên nye love, nens vores love og regler gæder tll evig tid, dem kan man lkke holde valg oE sÈenne om, for
de er gyJ.dige t11 aI tid og derfor rene. Danskerne lader urene
politíkere bestenme, nen Àl1ah ved bedst - lovens bog den hellige
Koran skal være vorès Parlanent. Lad os indfø¡e vôres Iov på Nør¡rebro.0vertege så mange forretninBer og lejligheder, så reJser
danskerne, vi skal lave vores egne skoler, tehuse, klubber og få
.så mange danskere væk, for de ødeLæBBer vores bø¡n og kvinder,
DAnske kvinder lever urert og drikker og knepper ned nye naend
hver weekend og de skal ud af vores område,
Dette er besLemt ifø1ge FIQH og skal efterleves af a1le musliner
- Hel1tg Jihad Danmark.
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