Waar de corona-gekte echt om
draait is, uw aller aandacht
afleiden
van
een
écht
bestaand probleem!
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Ondanks de particratie is de ware aard van islam vrij algemeen
bekend, maar onze gezagsdragers willen dat niet weten,
aangezien ze de consequenties niet aan kunnen.

De gemiddelde westerse regeringsleider is vrouw of een
verwijfde kwee die de wereld niet aan kan en het liefst bij
zijn moeder gaat zitten janken over die stoute jongens die hem
steeds pesten.

Het is de visie van de gemiddelde islamitische heerser, en
geef ze eens ongelijk. Onze regerende juffershondjes zijn al
te bang om de ergernis te wekken van onze lokale linksgekkies,
laat staan dat ze hun rug recht houden als recent
geìmporteerde binnengelopen islamieten hun beklag doen over
een´ongewenste behandeling´.

Leiders over de hele wereld moeten zich sterk maken voor
dialoog en wederzijds begrip tussen geloofsgemeenschappen en
maatschappelijke groeperingen, vinden de regeringsleiders en
staatshoofden van de Europese Unie. Ze roepen hen, op de dag
dat een vermoedelijke moslimextremist in Nice drie mensen
doodstak, op niet voor verdeeldheid te kiezen.

Maar nooit eerder gingen islamitische regeringsleiders zo te
keer als na de aankondiging van de Frase president Macron dat
hij iets ging doen aan de excessen van islamitische
organisatiedrang in Frankrijk.Was wat Macron wilde heel
indrukwekkend? Geenszins. Zou het veel hebben geholpen?
Voorstellen kan ik het me niet.

Maar het wordt pas interessant als we gaan kijken wat er
beschermd zou moeten worden volgens deze regeringsleiders:
vooral organisaties die ze ook in eigen land liever niet
hebben, en daar zeker niet beschermen. Maar de islam – want
met hun woede om het inperken van de ruimte van deze ultraextremisten in deze clubs – omvat ook deze lieden. Zij weten
en erkennen het. En schepen ons er mee op.

Maar onze regeringsleiders weigeren zelfs dàt op

te merken.

Want de islam zou niets met extremisme te maken hebben? Het is
een terugredenatie vanuit het perspectief dat die mensen
veertig jaar terug niet direct bi aankomst om zich heen gingen
steken. Meer is het niet. Je hoeft niet heel logisch te kunnen
nadenken om te beseffen dat men eerst om zich heen wilde
kijken. Ook de beruchte Vikingen kwamen aanvankelijk als
handelaars. Maar kapen was makkelijker dan kopen,
ingewikkelder was het niet, en ook in de tijd van de eerste
Vikingrooftochten was Europa voor wereldwijde begrippen
tamelijk verwijfd, en spartelde maar spaarzaam tegen.

Net zoals de regeringsleiders nu.

De oplossing is derhalve niet ingewikkeld; sla wie zich niet
gedraagt het land uit, en geen genade. Dat de goeden niet

onder de kwaden moeten lijden? Alvorens daarover tegen u aan
te laten janken: stel uw critici eerst eens de vraag wie de
meest lijdende ‘goeden’ eigenlijk zijn?

De ware aard van islam is wat zij is – soesjes of ontkenningen
zullen daar niets aan veranderen.

