Collaboratie:
domst …

Dom,

dommer,

De
N-VA
collaboreert
mee
aan
de
islamstrategie.
De Wever burgemeester van Antwerpen
ontvangt Sint Niklaas zonder kruis op
zijn mijter of mantel en zonder een
zwarte Zwarte Piet, maar een roet Piet.
Verder werken zij volop mee aan punt 5 en 6 van de strategie
en in het bijzonder punt 1 laten zij ook daardoor maar a
volonté gebeuren.
Waar van de Kalief van Turkije Erdogan stelt dat moskeeën hun
barakken zijn, de domes hun helmen, de minaretten hun
bajonetten en de islamaanhangers hun soldaten…
Wetende dat Erdogan zowat 70 moskeeën beheert in België,
waarvan hij de imams als ambtenaren betaald.
Verder subsidiëren de N-VA mandatarissen volop de islamaanhang
en sleurt onze held Theo ze met duizenden ons land binnen door
middel van de ¨islamYtische E.U. asiel-kolonisatie¨.
Wil hij, Bart De WeRver islamieten die wegens hun fascistische
leer de Rechten van de Mens (vrouw) niet erkennen, deze extra
werven als zijn agenten voor Antwerpen.
De
1.
2.
3.
4.
5.

strategie van de ISLAM is altijd de zelfde.
Verwezenlijk een moskee (zoveel mogelijk).
Maak een enclave, met no go zones.
Maak vele islamYtische kindertjes.
Biedt weerstand aan de overheid.
Dwing collaboratie af van de electorale perverten,

zijnde de plaatselijke en landelijke politici.
5ter. Richt een islampartij op om hiermee democratisch,de
democratie te bestrijden.
6. Bestaande cultuur etnisch zuiveren.
7. Installeer de Sharia.
8. Separeer en eis zelfbestuur.
9. Vorm/dwing eigen islamytische staat af.
Resultaat in de wereldgeschiedenis
Afghanistan was een Buddistisch land.
Pakistan was een Hindu land.
Libanon was een Christelijk land.´
Deze en nog anderen zijn nu islamstaten.
Nu is ons land en de E.U. aan de beurt.
Dankzij ons land-,cultuur-, en volksverradende politici.
PS. Meer dan 50 islamstaten veroverd voor de vermeende maangod
A.
erkennen de Rechten van de Mens (vrouw) niet of gedeeltelijk.
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