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Torbjörn Jerlerup Inte alls. Det vore islamofobiskt. Sånt hatar jag.
Men är du radikal islamist (rasist mot kuffar, skeptisk till demokrati och anser
att det kan vara rätt att stena homosexuella) eller postar meddelanden på
ummah nyheter så kräver jag att du visar var du står.
Eller om du kompromissar med al qaida och is eller med radikala islamister
som vill stena homosexuella och är mot demokrati.
Så gillar du Abdul Raheem Green eller liknande idiotpredikanter vill jag
veta vad du anser om is. Då kräver jag svar.
Like · Reply ·
5 · Yesterday at 08:50 · Edited
Muhammed Sugaal Man blir radikaler bara för att man gillar någon.
Problemet är att ni har aldrig kollat islam från den positiva sidan har aldrig
besökt moské eller disskuterad med muslimerna. Ni har bara gått in i
Facebook grupper och plockat det som passar er bäst.
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Like · Reply ·

2 · Yesterday at 08:57

Jim Groth Alla som följer Torbjörn Jerlerup vet att han är väldigt
informerad om Islam och är en väldigt aktiv antirasist.
Like ·
1 · 21 hours ago
Muhammed Sugaal Jag håller med att han är antirasist. Men har
inget koll på Islam tyvärr.
Like · 21 hours ago
Muhammed Sugaal Det som han gör är att gå in i olika grupper och
plocka upp det som passar honom bäst.
Like · 21 hours ago · Edited
Jim Groth Muhammed Sugaal Du menar som du väljer vad i Qur'an
du vill tro på?
Like · 19 hours ago
Write a reply...
Muhammed Sugaal Folk han ha olika åsikter vad spelar det för roll!
Like · Reply ·
1 · Yesterday at 09:00
Torbjörn Jerlerup Jo jag känner många muslimer, har pratat djupt och ofta
om Gud med mina vänner, och gillar islam mycket och har varit i många
moskeer. Jag gillar kristendom också.
Men fascistiska strömningar i islam och kristendomen som kompromissar
med terror, är mot demokrati och anser att det kan vara ok att stena
homosexuella kommer jag alltid att arbeta mot.
Like · Reply ·

3 · Yesterday at 09:02

Hide 24 Replies
Alibaba Ansari En fråga är demokrati den bästa optimala ideologin
?
Och har inte grupper inom demokratin mördat folk ockuperat länder
för att tvångs implementera demokrati i uländer ?
Och om man tycker demokrati är den bästa ideologin och andra
som inte håller med vad får det för konsekvens på ett folk som är
under förtryck av ockupationsmakter ?
Kan du förstå hur olika grupper och människor tänker kring detta
ämne ?
Här i väst tycker man att demokratin är det bästa ideologin för
världen medan i muslimska länder många muslimer tycker islam är
det !!
Och när du säger emot demokrati så låter det bestämt att
demokratin är allra heligt och allt annat måste under kuva sig den ..
Like ·

1 · 21 hours ago

Jim Groth Jag kan inte fatta att det finns människor som på riktigt, år
2015, argumenterar mot demokrati. Det är helt förbluffande!
Unlike ·

2 · 21 hours ago

Alibaba Ansari Vad så du menar att demokratin är perfekt ?
Like ·
1 · 21 hours ago
Leo Derkert Det minst dåliga statsskicket brukar den kallas.. Men
som miljövän måste jag säga att t.ex Kina i vissa avseenden är ett
föredöme. Men fascism är inte är inte nåt att sträva efter trots allt
tycker jag..
Like · 19 hours ago
Alibaba Ansari Har ej nämt fascismen och är ingen vän till
fascismen , men de flesta krig de senaste decennierna har utförts i
demokratins namn bara så du vet
Like ·

1 · 19 hours ago

Jim Groth Alibaba Ansari Det är fantastiskt att man ens behöver
diskutera det här.
Unlike ·
1 · 19 hours ago
Jim Groth "men de flesta krig de senaste decennierna har utförts i
demokratins namn"
Om någon beter sig odemokratiskt i demokratins namn är det rätt likt
vad IS gör i Islams namn.
Like · 18 hours ago
Josef Pejov Att ha en önskan att en religion styr över samhälle är
vad jag kallar teokratisk fascism. Islam är en religion och inte ett
statskick precis som att kristendomen inte är ett statskick. Så fort det
övergår till statskick så blir det teokratisk fascism..
Like · 18 hours ago
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Alibaba Ansari Jim ditt svar var tyvärr inte så tillfredställande , de flesta
krig har utförts i demokratins namn , de flesta tortyr , plundring ,
bombningar har gjorts i demokratins namn i muslimska länder etc ,
Man har även använts sig flitigt av krigspropaganda via media de
senaste decenniet i demokratins namn , så kalla kriget var ett bullshit
sak mot vad hövdingarna i demokratiska länderna gör i Afrika
Mellanöstern och Sydasien . Vi vet att journalisten ej längre är objektivt ,
det är ett stort skam att se journalist kåren sprida sitt propaganda i USA
krigssprår, man klagade så mycket på ryssarna att de skrämde sin
befolkningen med sitt propaganda via sina medior, här gör man samma
sak ...
Hyckleri på hög nivå ,
Josef pejov det är din tolkning av teologi styre .
Samma sak kan jag säga om ett demokratisk facism där det hela går ut
på bomba folk andra styren och placera 2 puppets som folk är tvungna
att välja mellan och sedan fira det som en lyckat val och ett seger för
demokratin .
Like · 18 hours ago
Leo Derkert Alibaba, nej jag vet att du inte nämt fascism, försökte
bara hitta fördelar med alternativa statsskick. Håller med om att
även demokratier begår brott, mot mänskligheten, och tror att
människan i grunden är ganska egoistisk, och kapabel till mycket
ont. Demokrati ger dock om den är välfungerande, en viss
transparens, och möjlighet att påverka om man tycker att den
missbrukas. Jag tror på fullt allvar att det är det minst dåliga
statsskicket. Vilka alternativ ser du?
Like ·

1 · 18 hours ago

Alibaba Ansari Tyvärr så ser jag inte det du ser , hade demokrati
fungerat så hade västvärlden stoppat militärkuppen i Egypten som
tog makten ifrån en folkvald president som Mohammad mursi ,
Hade demokrati fungerat så hade FN långt innan stoppat konflikten i
Palestina och zionisterna , men då FN är ett demokratiskt verktyg för
bara så kallade demokrati länder som egentligen är rena
kapitalister som manipulerar media för att ha makt över
befolkningarnas tankar , och de som emotsätter sig hjärntvätt så
sanktioneras kriminaliseras motståndaren till varje pris . Ett islamisk
styre är något muslimerna har länge strävat i sina hemländer och
aldrig fått möjligheten till att ha det då väst bara sprider konflikter
och skapar krig och elände . Spelreglerna gäller vissa inte andra .
Det är ingen av er som vågar kritisera egna system!
Säg mig varför har ingen i väst tagit avstånd från era ledare i
Washington som sprider fördärv ?
Like · 17 hours ago
Alibaba Ansari Det skall bli intressant när Sverige får SD som
regering , vad kommer ni då att säga !
Like · 17 hours ago
Joakim Jacobsson Jag kommer att säga att det var ert fel.att SD tog
över. Och ärligt talat, hellre SD som statsbärande parti än ert jävla
griskalifat.
Like · 17 hours ago · Edited
Alibaba Ansari Ert kalifat ?
Like · 17 hours ago
Alibaba Ansari Helt plötsligt är det mitt kalifat ?
Så självkritik existerar inte i din värld , när ska vi ha en mogen
diskussion utan att angripa med lösa patetiska antagande ?
Så SD får makten i Sverige pga muslimerna , det var vi som
tvingade er att välja SD lol
Like · 17 hours ago
Henrik Arve Leo Derkert Kina, ett föredöme avseende miljö? Är du
allvarlig, nu, eller skämtar du?
Att bo i en av städerna längs Kinas östkust är som att röka 40 cigg
om dagen...
Like · 15 hours ago
Joakim Jacobsson Ja det är ni som tvingar folk att vända sig till SD.
Det är väl snart enda sättet att bli av med er.
Like · 9 hours ago · Edited
Alibaba Ansari Vilka bullshit som argument att vi tvingar er till att
välja SD , var är ditt sunda förnuft ?
Det senaste tiden är ju rumänska tiggarna som hela Sverige störs
sig på ,
Ser att median har lyckats hjärntvätta hela befolkningen att hata
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muslimer ,
Joakim och vi muslimer skulle aldrig vilja sätta våran fot i väst om ni
lät våra länder vara i fred och lät oss få leva och praktisera våran
religion till fullo i våra egna länder !
Problemet här i väst är att man ser sig själva som goda och allt man
gör är det bästa för mänskligheten och alla andra med annat styre
är rent sagt skit , vilket etnocentriskt tänkande vissa har .
Like · 7 hours ago · Edited
John Ahlmark Hur kan någon veta vad "muslimerna" önskar i
offentliga angelägenheter, utan demokrati?
Like · about an hour ago
Alibaba Ansari Se bara hur det gick för muslimerna i Egypten , de
använde sig av demokratin , militären tog ifrån mursi makten för att
de inte var tillfredsställda av vad folket valde !! Tyst i västerländsk
media som vanligt kring massakern som utfördes av sisi generalen i
Rabia , och idag är det han som självutnämnt sig till president !
Like · about an hour ago · Edited
John Ahlmark Min fråga kvarstår.
Like · about an hour ago
Alibaba Ansari Offentliga angelägenheter ?skulle du kunna förklara
närmare så ska jag försöka ge dig ett svar !
Like · 55 minutes ago
John Ahlmark Jag menar att det måste vara svårt att veta i ett
samhälle utan demokratiska rättigheter hur folket önskar att lagarna
ska utformas, hur utbildningen ska organiseras, hur sjukvården bör
byggas upp och vilka utrikespolitiska principer som ska gälla.
Exempelvis. Utan fri debatt och opinionsbildning, och fria val, blir väl
alla påståenden om vad "folket" önskar mest gissningar?
Like · 39 minutes ago
Alibaba Ansari Vart skulle dessa vara ?
Så du menar att om islam skulle styra ett land då skulle folk ej få
uttrycka sig och säga vad de tycker och önskar ?
Like · 20 minutes ago
Write a reply...
Torbjörn Jerlerup Så anser du det är ok när en SDare vill döda muslimer?
En ok åsikt? Varför är det då ok att vilja döda homosexuella. ?
Like · Reply ·
2 · Yesterday at 09:03

Muhammed Sugaal Du måste förstå att vi följer religionen utan att göra
något som helst kompromiss. Om det står i Koranen att man ska döda
homosexuella så är det Guds ord. Och vi tror på det Vi vet inte visdomen
Search for people, places and things
bakom det och heller inte ifrågasätter det. Eller vill du att vi ska ta avstånd
från Koranen eller.
Like · Reply · Yesterday at 09:37

Torbjörn

Home 20+

1

Hide 12 Replies
Kalle Kenntoft Hur många tror du att du företräder med ditt "Vi"? Tro
du att du har många muslimer med dig när du hänvisar till Koranen
för att döda homosexuella?
Like · Yesterday at 09:57
Muhammed Sugaal Man är inte muslim om man inte tror på
Koranen 100 procent.
Like ·
1 · Yesterday at 10:04
Kalle Kenntoft Tack, då vet jag var du står. Detta budskap ska jag
förmedla till alla muslimer jag känner, så får jag hoppas att radikala
krafter som du förespråkar är ett minne blott om några få
generationer.
Like · Yesterday at 10:25
Torbjörn Jerlerup Att du väljer att tolka Koranen så är ditt val. Så
tolkar inte alla muslimer Koranen. Du anser att Allah är som satan.
Andra muslimer anser att Gud är god.
Like · 23 hours ago
Joakim Jacobsson Så det tillhör alltså er religionsfrihet att få döda
homosexuella? I så fall: Självklart ska ni ta avstånd från koranen era
avskum. Att skydda homosexuella från er kan ALDRIG vara
"främlingsfientligt", så sluta gnälla och framställa dig själv som ett
offer.
Like · 23 hours ago
Gustav Åhlén Fräscht. Att du vill döda mina vänner och därmed mig
själv.
Like · 23 hours ago
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Thomas Lassen Ok, ett tydligt klarläggande..... Enligt Koranen är
det rätt att döda homosexuella.... Kanske dags att fundera på om vi
inte redan med detta hamnat i ett läge där svensk lag kan tillämpas.
Det går troligen att lagföra på det uttalandet.
Like ·

1 · 23 hours ago

Torbjörn Jerlerup Enligt bibeln också Thomas Lassen. Inget
islamofobiskt skit här Tack.
Bibeln o Koranen är bara böcker som tolkas beroende på vad som
göms i den troende hjärta.
Like ·

3 · 23 hours ago

Thomas Lassen Torbjörn Jerlerup jag är definitivt inte Ismamofob...
Jag reagerar på att en person genom sitt uttalande anser att det är
rätt att döda homosexuella! Dock bör Koranen i huvudsak jämföras
med Nya Testamentet eftersom alla Abrahamitiska religioner delar
... See More
Unlike ·

2 · 22 hours ago

Gustav Åhlén Det är det som är problemetChat
med (192)
islam. Den har inte
ingått en reformering likt kristendomen och många andra religioner.
Like · 22 hours ago
AbuMaidah Saeed Den är så unik för den kommer inte reformeras
så länge vi muslimer lever. Och Ja håller med Muhammed Sugaal
homosexuella ska dödas. Bästa är att slänga dom huvudstupa från
höga byggnader vilket snart kommer vara ett faktum i väst.
Like · 17 hours ago
Leo Derkert Alltså grabbar, tänk er en bög som är god på alla sätt
och vis. Han är snäll och vänlig, betalar skatt. Håller alltid vad han
lovar etc. Han är helt enkelt en riktigt god människa. Tycker ni på
fullaste allvar att han ska kastas från ett hus så att han dör? Tror ni
på fullaste allvar att världen blir en bättre plats om man gör så med
alla homosexuella? (Jag antar att samma gäller för lesbiska
kvinnor?)
Like · 16 hours ago · Edited
Write a reply...
Ibrahima Sory Abdulsamad Det är ju demokrati så det är väl ok eller vad
säger du experten @jelerup
Like · Reply ·
1 · Yesterday at 09:38
Torbjörn Jerlerup Hej på dig. Har du postat nåt nytt på ummah
nyheter idag?
Like ·

1 · 23 hours ago

Ibrahima Sory Abdulsamad Svara på frågan så kan du bläddra
genom gruppen och se ifall jag har postat nåt eller inte
Like ·

1 · 9 hours ago · Edited

Write a reply...
Muhammed Sugaal Demokrati har misslyckat helt tyvärr varför inte prova
Shariah stället?
Like · Reply ·

1 · Yesterday at 10:11

Hide 11 Replies
Magnus Sandelin Är det bättre där IS styr än vad det är i Sverige?
Like · Yesterday at 10:19
Ibrahima Sory Abdulsamad Självklart har vi det bättre i Sverige vi
har ju inte 60+ nationer som släpper bomber på oss eller va säger
du??
Like ·

1 · Yesterday at 10:29

Magnus Sandelin Man kunde ju annars få intrycket att Muhammed
föredrog IS sätt att bygga ett samhälle.
Like · Yesterday at 10:31
Ibrahima Sory Abdulsamad Jaha det var ju intressant
Like · Yesterday at 10:35
Joakim Jacobsson Att ni inte får som ni vill betyder inte att
demokratin har misslyckats, snarare visar det på det fina med
demokratin.
Like · 23 hours ago
Muhammed Sugaal Varför inte nämna den Saudiska eller
Sudanesisk modellen?
Like · 23 hours ago
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Joakim Jacobsson Varför inte nämna Breiviks modell lika gärna?
https://www.youtube.com/watch?v=X81H0aLMzzo

Breiviks censurerade
youtube video
YOUTUBE.COM

Like · 23 hours ago
Leif Dario Eriksson Men varför inte bara ta seden dit man
kommer.tycker du att demokratin har misslyckats och att sharia vore
något.varför då inte ta flytta till en lämplig plats där sånt finns?
Så himla trött på allt skit det skrivs om Sverige, passar det inte så åk!
Like ·

1 · 22 hours ago

Thomas Lassen Utan demokrati hade den här dialogen aldrig
genomförts.... Vi hade troligen haft en arisk hemlig polis som
systematiskt eliminerat alla personer med fel religionstillhörighet
och ursprung..... Av det skälet är demokratin och yttrandefriheten
helig och jag är beredd att försvara den med de medel som krävs.....
Like ·

3 · 18 hours ago

Ibrahima Sory Abdulsamad Jo dialogen hade visst tagit plats det
gör ju den nu eftersom vi lever inte under demokrati utan en illusion
av demokrati precis som det ni har sett utav sharia vilket e en
illusion utav sharian ni har lärt er av saudi Iran och liknade länder
samt media.
Like · 9 hours ago
Leif Dario Eriksson Låt oss då få leva under den illusionen!
Om det nu är så fel att leva så här,varför valde du då att ta dig hit
istället för att bo kvar?
Jag är inte rasist har aldrig haft några problem med vad andra väljer
att tro på.men nu har det gått för långt.
Bjuder någon hem mig på middag så säger jag inte jag kräver att få
oxfilé. Jag anpassar mig till vad jag blir bjuden på...
Like · 3 hours ago
Write a reply...
Jim Groth Gissa vem Säpo har under sin lupp.
Like · Reply · Yesterday at 10:21
Yvonne Aloba Maalouf Så om det stod i biblen att alla muslimer skall
dödas är det rättfärdigat att följa påbudet ? Världen har förändrats och som
människa måste man utvecklas och gå vidare .
Like · Reply ·
3 · Yesterday at 10:31 · Edited
Ibrahima Sory Abdulsamad Ja då är det rättfärdigat enligt kristna
men inte andra
Like ·

1 · Yesterday at 10:34

Joakim Jacobsson Bekräftar bara det faktum att religion är skit och
ingenting civiliserade människor håller på med. Sluta tro på era
barbariska sagoböcker.
Like ·

1 · 23 hours ago · Edited

Mustafa Abo Brahim Det står inte i bibeln ändå så dödas muslimer
runt i värden
Kolla bara vem som blir attackerad i vems land
Det är inte så att muslimer kom till Europa började kriga o döda
Men väst är över allt vill ha militär bas i alla Muslims landet för att
styra i läggs i säg i Muslims länder
Som dom gjorde en viss tid när dom styrde många arablander!
Like ·

2 · 21 hours ago · Edited

Joakim Jacobsson Mustafa Abo Brahim Hade det inte varit för er
galningar så hade nog också fler tagit avstånd från dessa krig. På
samma sätt som Hamas är en alldeles utmärkt ursäkt för Israel att
ockupera Palestina. Ta lite eget jävla ansvar för i helvete.
Like · 17 hours ago · Edited
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AbuMaidah Saeed 1 miljon irakier dödades medans demokratins fader
sökte massförstörelsevapen som man aldrig fann.
Dessa 1 miljon blod kommer inte gå till spillo för vi kommer jaga USA
och dess allierade tills vi hämnats varje muslimsk blod.
Like ·

1 · 17 hours ago

Ibrahima Sory Abdulsamad Joakim så många människor som har
dödats utav demokratins namn har inte ens en fjärdedels av vad folk
har dödat i religionens namn. Så det är ni som ska lämna era
barbariska sago böcker
Like ·

1 · 15 hours ago

Henrik Arve Mustafa Abo Brahim Muslimerna spred ordet i öst och
väst. Med svärdet i handen. I Palestina, i Nordafrika, i Spanien och
på Balkan, dit islam spreds av antingen araber eller turkar, där var
folk kristna.
Så det där med krig, det kan muslimer med. Eller hur?
Like · 15 hours ago
Mustafa Abo Brahim Innan det spred med svärd så gjorde man
dawah
O att muslimer kan åka in i landet o sprida religionen i fred hos dom
utan att bli huggna bakom ryggen!
Men kungarna i den tiden va högmodiga och lät inte det ske så blev
det med svärdet
Men dom tvingade inte på nån att bli muslim!
Like · 15 hours ago
Write a reply...
Ibrahima Sory Abdulsamad Dig förmodligen det är ju haram enligt svensk
lag att ladda ner filmer musik och etc vilket du sysslar med gubben fyy på
daj @groth
Like · Reply · Yesterday at 10:32
Jim Groth Det kan stämma att dom, som du, tror det men jag är
övertygad om att dom bryr sig mer om folk som förespråkar mord än
en före detta medlem i piratpartiet.
Like · Yesterday at 10:41
Ibrahima Sory Abdulsamad Jo då men i den här konversationen är
det bara du som har nämnt ordet "mord" så svårt att säga vem de
ska Ta
Like · 9 hours ago
Write a reply...
Joel Pettersson Det är helt uppenbart att Muhammed Sugaal är IS
sympatisör.
Han "stör" sig på att människor tar avstånd från IS.
Muhammed har du någon gång funderat att läsa fler böcker än Koranen?
Böcker med andra alternativa perspektiv.
Religion är en social konstruktion, likt mycket annat. Vilket innebär att om
man slutar prata om "Allah", så försvinner hen.
Därav är religion/islam inget statiskt, utan "det blir vad man gör det till".
Tänk på det när du skriver nästa gång.
Like · Reply · 23 hours ago · Edited
Joel Pettersson Miloš Varcaković
Like · Reply · 23 hours ago
Muhammed Sugaal Oh men du Yvonne du vill inte väl att jag ska avslöja
här Vad du har skrivit i gruppen Islam och Demokrati. Om muslimerna Tyst
annars avslöjar jag dig här om du fortsätter.
Like · Reply · 23 hours ago · Edited
Jim Groth Det där låter väldigt mycket som utpressning. Så vitt jag
vet är det ett lagbrott i Sverige.
Like · 22 hours ago
Muhammed Sugaal Intressant och det som hon skrev kallas för hets
mot folkgrupp.
Like · 21 hours ago · Edited
Muhammed Sugaal Vilken är färre då?
Like · 21 hours ago · Edited
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Jim Groth Man mäter inte brott mot varandra på det viset. Är hennes
uttalande ett brott och ditt uttalande brott är ni båda skyldiga till brott.
Like · 21 hours ago
Muhammed Sugaal Nej jag gåv bara råd texten ligger kvar i
gruppen.
Like · 18 hours ago
Write a reply...
Muhammed Sugaal Självklart Jim muslimerna måste böja huvudet ner och
vara tyst. Annars kommer Säpo eller hur.
Like · Reply · 23 hours ago
Hide 15 Replies
Torbjörn Jerlerup Du antar ännu att alla muslimer tänker som dig...
Men ja. Är du muslim eller kristen och anser att homosexuella kan
stenas och att demokrati är fel och associerar dig med terrorgrupper
SKA Säpo hålla koll på dig.
Like ·

1 · 23 hours ago

Jim Groth Vad har det här med religion att göra?
Like · 22 hours ago
Muhammed Sugaal Självklart de tänker som jag varför inte?
Like ·

1 · 22 hours ago

Jim Groth Muhammed Sugaal Hur mycket har du studerad Qur'an?
Hade du läst tillräckligt hade du sett att det finns minst två vinklar att
se på varje fråga. En äkta Muslim väljer alltid att se den fredligaste.
Like · 22 hours ago
Abu Nusaybah Lite komiskt en Kafir ska lära mig och andra
Muslimer om Islam
Like ·

2 · 21 hours ago

Muhammed Sugaal Har du själv läst Koranen Jim Groth?
Like · 21 hours ago
Jim Groth Abu Nusaybah Min uppväxt med Islam väldigt nära inpå
(min familj är troende muslimer) har gett mig mycket insikt. Mitt
intresse för historia och religion har gett mig ännu mer.
Like · 21 hours ago
Jim Groth Men jag håller med. Det är komiskt att jag som icke
troende kan lära er om Islam.
Like · 21 hours ago
Muhammed Sugaal Men enligt Torbjörn Jerlerup är det rasism att
använda ordet kaafir/kafir. Vad säger du om det Abu Nusaybah
Like · 21 hours ago · Edited
Jim Groth Muhammed Sugaal Personligen struntar jag i om ni
kallar mig kafir. Det finns mycket viktigare saker att prata om här.
Like · 21 hours ago
Muhammed Sugaal Acceptera Islam och bli muslim om du inte vill
bli kallat kaafir så enkelt är det.
Like · 21 hours ago · Edited
Torbjörn Jerlerup Du använder kaffir som Sd använder ordet
muslim. Som fiendebildeb. Det är rasism.
Like · 18 hours ago
Josef Pejov Kaffir är ett ord som används med negativ klang. Om
jag kallar alla muslimer för otrogna hundar, skulle det kännas bra för
dig?
Like · 18 hours ago
AbuMaidah Saeed Ni är kuffar varför störa sig på ordet när ni
förnekat budskapet.
Like ·

1 · 17 hours ago

Joakim Jacobsson Gärna för mig, håll snattran bara. Och syssla
inte med er förbannade terrorism. Heja Säpo!
Like · 15 hours ago · Edited
Write a reply...
Torbjörn Jerlerup Visst är båda sympatiskt inställda till terrorister som IS.
Det framgår av deras postningar i det is positiva ummah nyheter.
Like · Reply · 23 hours ago
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Muhammed Sugaal Vilken böcker ska man läsa?
Like · Reply · 23 hours ago
Jim Groth Så många som möjligt!
Like · 22 hours ago
Jim Groth Man ska läsa böcker som håller med en och man ska
läsa böcker som inte gör det. Man ska läsa böcker som får en att
skratta och man ska läsa böcker som får en att gråta. Man ska mest
av allt läsa böcker som utvecklar en som människa.
Like ·

1 · 22 hours ago

Joel Pettersson Eftersom du är tveksam till demokrati hade jag
börjat med denna bok.
https://www.adlibris.com/se/bok/democracy9780192802507

Democracy
This is a short history of the doctrine and
practice of democracy, and of the usages and...
ADLIBRIS.COM

Like · 22 hours ago
Joel Pettersson Sedan hade jag gått över till denna.
https://www.adlibris.com/.../demokratimodeller9789171730633

Demokratimodeller
Vad är demokrati? Vad innebär det att leva
demokratiskt? Vad skulle demokrati kunna...
ADLIBRIS.COM

Like · 22 hours ago
Joel Pettersson Sedan denna
http://www.bokus.com/.../demokratinochdessantagonister/

Demokratin och dess antagonister
Pocket, 2002. Slutsåld. Kom in och se fler
böcker av samma författare eller böcker ur...
BOKUS.COM

Like · 22 hours ago
Joel Pettersson Sedan kan vi ha en mer intellektuell diskussion om
fenomenet "demorakti".
Like · 22 hours ago
Muhammed Sugaal Okej Jag ska läsa men hoppas att det är inte
något propaganda information för demokratin. Annars slutar jag att
läsa direkt.
Like · 21 hours ago · Edited
Jim Groth I don't even...
Unlike ·
1 · 22 hours ago
Josef Pejov Nej exakt, en positiv bild av demokrati passar ju inte
din världsbild.
Like · 18 hours ago
Write a reply...
Muhammed Sugaal Joel Pettersson som jag sa varför börjar ni inte först
med att ta avstånd från allt ondska som har gjorts i kristendomens namn.
Like · Reply · 22 hours ago · Edited
Joel Pettersson Det gör jag.....
Jag tar avstånd från all ondska, oberoende i vilken förpackning den
kommer i.
Like ·

1 · 22 hours ago

Torbjörn Jerlerup Det har jag gjort länge. Eller varför tror du jag
jämför IS och de radikala jihadisterna med Kkk?
Like · 18 hours ago
Write a reply...
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Muhammed Sugaal Tar ni avstånd från det som kristna terrorister gör i det
Centralafrikanska republiken?
Like · Reply · 22 hours ago · Edited
Hide 44 Replies
Jim Groth Klart vi tar avstånd från det, och all annan terror.
Like · 22 hours ago
Jim Groth Jag är nyfiken på om det svaret anses positivt för
Mohammed.
Like · 21 hours ago
Mustafa Abo Brahim Jim varför går ni inte ut o demonstrerar mot
som händer i central Afrika för!? Är det inte i Kristus namn dom
dödar muslimer bränner upp dom o äter av doms kött?
Vart ser man eran avstånd!
Jag ser ingen avstånd i media eller ute på gatan!
Like · 21 hours ago
Jim Groth 1. Jag anser inte att det är var muslims uppgift att ta aktivt
avstånd till terrorn som sker i Islams namn. Däremot är det
uppenbart att vissa människor bör göra det eftersom dom uppvisat
vad som kan tolkas som stöd för terrorn.
2. Vi är inte kristna. Vår plats att ta avstånd är som människor, inte
folk som tillhör någon specifik religion.
3. Jag vet inte varför du pratar om media eller gatorna. Det vi kräver
är inte att muslimer ska gå ut och demonstrera mot IS utan alla,
oavsett religion, ska ta avstånd från terror, oavsett vad den terrorn
säger sig bygga på.
4. Dom flesta Svenskar vet inte vad som sker i Afrika och skulle
antagligen ta minst lika mycket avstånd från det som dom tar från IS
om dom kände till det.
Like · 21 hours ago
Mustafa Abo Brahim Normalt ska dom flesta inte veta vad som sker
i Afrika
För när det är i Kristus namn så tittar man bort det gäller media Me "
Men är det tal om isis så skriver man om det 24/7
Ändå om det vore en liten löjlig nyhet att läsa!
Saken ni vill folk ska leva under eran lagar man har frihetåsikt om
man tar avstånd eller inte!
Eller har jag fel "
Du talar om mänskligheten ändå så tittar ni bort vad som händer
muslimer runt om värden i Burma i Afrika i Palestina ect.
När du tar avstånd mellan dig själv utan att sprida det ellee utan att
gå ut med det så är det värdelös avstånd
Sen om du ser det som terro som sker i arablander så ser många
muslimer inte det du ser som har levt där under förtryck när du har
levt här under frihet!
Like · 21 hours ago
Jim Groth "För när det är i Kristus namn så tittar man bort det gäller
media"
Struntprat. Media skulle göra lika stora rubriker om samma sak
skedde i kristendomens namn. Däremot har avstånd med saken att
göra. Ju närmare något är, desto mer skriver media om det.
Det finns ingen risk att den religiösa terrorn från subsharas afrika
når Europa, men däremot är det risk at IS omänskliga beteende gör
det.
När man som ni försvarar IS beteende börjar det bli självklart att
kräva avståndstagande men generellt är det ingens skyldighet att ta
aktivt avstånd.
Like · 21 hours ago

https://www.facebook.com/muhammed.sugaal/videos/176244269373511/?permPage=1

10/23

27.8.2015

(1) Muhammed Sugaal

Torbjörn Jerlerup Mustafa också. 4 st hittills.
Like · 18 hours ago
Josef Pejov Om Vatikanstaten hade huggit av huvuden av folk varje
fredag.. Tror du inte att någon av de kristna och ickekristna hade
tyckt det varit horribelt? Vi hade sett en protestvåg som hade varit
helt sjuk stor.. Meanwhile i Saudiarabien.. Inga protester...
Like ·
1 · 18 hours ago
Mustafa Abo Brahim Vart hugger Man huvuden varje fredag?
Like · 18 hours ago
Mustafa Abo Brahim Torbjörn Jerlerupvadå mustafa?
Like · 18 hours ago
Jim Groth "Vart hugger Man huvuden varje fredag?"
Exemplet Josef föreslog var ett hypotetiskt sådant. Han menade inte
att vatikanen faktiskt gör så.
Like · 18 hours ago
Mustafa Abo Brahim Jag vet att han menade inte att Vatikanen gör
sånt
Men jag tyckte bara att han försökte påpeka det till nån som gör det!
Like · 18 hours ago
Jim Groth Mustafa Abo Brahim Försök att hålla diskussionen saklig
istället för att läsa in i vad folk säger. Misstolkningar föds lätt ur sånt.
Like · 18 hours ago
Josef Pejov Saudiarabien har en tradition att hugga huvudet av
folk/piska folk på fredagar..
Like · 18 hours ago
Josef Pejov Gärna på torget så alla kan få titta på..
Like · 18 hours ago
Josef Pejov Sjukt jävla land..
Like · 18 hours ago
Mustafa Abo Brahim Jim det är du som ska hålla det inge jag
Du ser Själv vem han syftade på
Like · 18 hours ago
Mustafa Abo Brahim Josef Pejov nu talar du trams! Kom med bevis
eller skriv inte alls
Like · 18 hours ago
Jim Groth Mustafa Abo Brahim Nu när han har gjort det tydligt är
det en annan sak.
Det kan inte vara svårt att bevisa eller motbevisa något som det där.
Like · 18 hours ago
Josef Pejov Bevis? Ska jag bevisa att det faktiskt snöar här på
vintern?`Fråga Raif Badawi som blir piskad inför publik varje fredag
för att han skrev en blogg..
Like · 18 hours ago
Jim Groth https://en.wikipedia.org/.../Public_executions_in_Saudi...
Jag misstänker att det inte är så svårt att dubbelkolla informationen.

Public executions in Saudi Arabia  Wikipedia,
the free encyclopedia
In Saudi Arabia, as in many Islamic countries, crime and
punishment is based on Sharia Law (derived from the
principles of the Qu’ran and hadith). Sharia Law dictates
specific punishments for different crimes. Some crimes that are
punishable by death include:
EN.WIKIPEDIA.ORG

Like · 18 hours ago
Mustafa Abo Brahim Du skrev hugga av folk!!!
Jag struntar i honom
Det finns lagar där nere som man ska följa
Så om han gjorde ett fel o fick det straffet så är det hans skyldighet

https://www.facebook.com/muhammed.sugaal/videos/176244269373511/?permPage=1

11/23

27.8.2015

(1) Muhammed Sugaal
Men du nämner varje fredag hugger dom av huvuden tradition
Like · 18 hours ago
Mustafa Abo Brahim Det är dommar
Dom gör det inte för det är kul
Personen går i genom domstol ect
Sen straffas han med olika straff som dom har det är lagen
Ska du gå över lagen så får du din straff
Gillar du inte läget så flytta ut från landet
Like · 18 hours ago
Mustafa Abo Brahim
https://en.m.wikipedia.org/.../Capital_punishment_in_the...

Capital punishment in the United
States  Wikipedia, the free...
EN.WIKIPEDIA.ORG

Like · 18 hours ago
Jim Groth "Gillar du inte läget så flytta ut från landet"
Men, du gillar väl inte Sveriges lagar?
Like · 18 hours ago
Josef Pejov Sjukt jävla land. Jag kallar Saudiarabien för Islight
Like · 18 hours ago
Mustafa Abo Brahim
https://en.m.wikipedia.org/.../Capital_punishment_in...

Capital punishment in Vatican City
 Wikipedia, the free encyclopedia
EN.WIKIPEDIA.ORG

Like · 18 hours ago
Mustafa Abo Brahim Tro mig saudi älskar USA o är i mot is all jihad
Like · 18 hours ago
Mustafa Abo Brahim Jag följer Sverige lagar!
Like · 18 hours ago
Josef Pejov Såklart så¨drar du upp en artikel om vatikanstaten och
hur de höll på för flera hundra år sedan. Its not relevant..
Saudiarabien gör detta just nu! Medeltida lagar..
Like · 18 hours ago
Mustafa Abo Brahim Jag snor inte rånar ej dödar ej o ect men jag
har fri åsikt!
Like · 18 hours ago
Mustafa Abo Brahim Josef Pejov väntade på den svaret av nån
Så det är ni som bestämmer ville tid man ska börja eller avsluta det
eller på vilket sätt man ska bli avrättat?!
Like · 18 hours ago
Mustafa Abo Brahim 1969 va senast!
Like · 18 hours ago
Josef Pejov 1969! Vi lever i 2015 nu! MNan hugger inte av folks
huvuden eller kroppsdelar 2015. Vill du leva i medeltiden så fine.. Is
väntar på dig.. Saudiarabien kanske är ett alternativ?
Like · 17 hours ago
Mustafa Abo Brahim Som jag sa om vissa har avslutat nått så
behöver inte andra avsluta det!
Like · 17 hours ago
Jim Groth Menar du att du tycker 15 år fängelse och tusen piskrapp
för en blogg är ett vettigt straff? Om Sverige hade samma lagar hade
du suttit i fängelse idag.
Like · 17 hours ago
Mustafa Abo Brahim Inte för en blogg för vad som inhöll i bloggen
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vad som skrevs i bloggen är olagligt där!
Like · 17 hours ago
Josef Pejov Vilket är sjukt? Eller tycker du lagen är ok=
Like · 17 hours ago
Josef Pejov ?
Like · 17 hours ago
Mustafa Abo Brahim Men följer lagen där man bor. Är det så svårt
o förstå det
Åk till tahiland du kan bli avrättat för lite knark
Här i Sverige åker man in några månader för 1 kg hasch
Alla länder har olika lagar man ska respektera o följa dom
I Syrien hos is finns det lagar dom ska man följa gillar man inte det
då kan du åka bort till en annan stad som isis inte styr ellee annan
land
Like · 17 hours ago
Josef Pejov Fast i Saudiarabien råder det teokratisk fascism och
inget annat. Det är dessutom emot alla mänskliga rättigheter att
kapa folks kroppsdelar som bestraffning.
Like · 17 hours ago
Jim Groth Jag... har inga ord.
Like · 17 hours ago
Josef Pejov Jim, det är så de tänker. Jag har haft diskussioner i
timtal med dessa islamister. Att ta avstånd från halshuggning eller
stening av folk går bara inte..Inte för dom..
Like · 17 hours ago
Mustafa Abo Brahim Vi tar inte avstånd från quran o sunnah!
Det är så o det kommer förbil så i muslimsk länder
Som.tar avstånd av quran o sunnah är kafir
Vi följer sharia o vi ska etablera sharia i alla muslimsk länder
Den som inte gillar läget behöver bara flytta ut från landet o leva i en
så kallad demokrati land
Like · 17 hours ago
Write a reply...
Jim Groth Snacka om att såna här människor spelar SD rakt i händerna.
Like · Reply ·

1 · 22 hours ago

Torbjörn Jerlerup De här som försvarar IS och radikal islamism är Sds våta
dröm. De har EXAKT samma syn på islam som Sd.
Like · Reply ·
2 · 18 hours ago · Edited
Jim Groth På en extra foliehattig dag undrar jag om inte folk som
dom är anställda av SD.
Like · 18 hours ago
Joakim Jacobsson Det är i alla fall ett vedertaget faktum att det
finns anonyma troll som spelar terrorkramande islamister. Det
kanske inte gäller Sugaal, men de finns.
Like · 17 hours ago
Write a reply...
Joel Pettersson Muhammed Sugaal, Alibaba Ansari mfl.
Angående fenomenet "demokrati".
Det finns inte "en" enhetlig, statisk eller universell förklaring av demokrati.
Demokrati står för folkstyre och kommer därmed i olika varianter av
teorier/modeller.
En välkänd modell/teori om demokrati är utformad av Robert Dahl. Robert
Dahls demokratimodell bygger på politiska ideal/kriterier och uppfyller man
dem är man praktiskt taget en idealdemokrati. Någon idealdemokrati har
dock aldrig existerat och kommer med största säkerhet aldrig att existera.
Frånvaron av idealdemokratier och dess ouppnåelighet kan ge en
uppfattning om att Dahls demokratimodell är missvisande. Dock är
demokratins uppnåelighet hela poängen och syftet med kriterierna är att
”demokrati” skall ses som ett utopiskt ideal utifrån vilket man kan
åstadkomma det bästa tänkbara politiska systemet. Man ska alltså inte se
demokratin som svart eller vitt, dvs. att antingen är du en idealdemokrati
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eller så är du ingenting. Tanken är, som jag förstår det, att man i en
demokrati befinner sig i en gråzon men ständigt strävar mot det utopiska
idealet. Betraktat ur historiskt perspektiv och ur nutida erfarenheter så är det
de politiska samfund, nu existerande och som har existerat, som bäst
uppfyller/uppfyllt de demokratiska idealen, som på det hela taget, också de
som anses fungera/ha fungerat bäst. Det behöver dock inte betyda att det är
faktiska demokratier, men genom att komma idealen och den demokratiska
samt politiska kultur som genereras i dessa samfund närmare, med alla
sina brister, är att föredra framför vilka ickedemokratiska regimer som helst.
Hoppas ni hänger med.
Like · Reply ·

2 · 18 hours ago

Hamid Zafar Två fel gör inte ett rätt. Anledningen till att det är stort fokus just
på IS just nu är ju att vi har tusentals ungdomar från Europas förorter som
reser ner dit och anser att de krigsbrott de begår är religiöst sanktionerade.
DET är ett problem.
Like · Reply · 17 hours ago
Thomas Lassen Bra Joel Petterson! Med denna definition kan vi konstatera
att det klart överlägsna demokratiska synsättet med tillhörande
yttrandefrihet och marknadsekonomi så här långt nedkämpat två totalitära
system/ideologier  Nazism och Kommunism. Vilket ytterligare totalitärt
system står på tur....???
Like · Reply · 17 hours ago · Edited
AbuMaidah Saeed Islam kommer krossa er "idealdemokrati" som ni aldrig
kommer uppnå då det är människoskapta system som ändras ständigt. Läs
historien Islam har krossat många överlägsna statskick och er tid på tronen
där ni plundrat i demokratins namn är slut. Islam är rättvisan som kommit för
att fälla orättvisor och tyranner.
W8 and see
Like · Reply · 17 hours ago
Hamid Zafar Men är daesh islam?
Like · 16 hours ago
Write a reply...
Thomas Lassen Högmod går före fall...
Like · Reply ·

1 · 17 hours ago

Josef Pejov Överlägsenheten påminner väldigt mycket om våra vita
rasister. Vi är bäst, vi ska ta över världen..Offerkoftan på plats oxå..
Like ·

1 · 17 hours ago

Thomas Lassen Jo, absolut. Läs gärna "Hakkorset och halvmånen"
ett bra exempel på när två totalitära system skakar hand....
Like ·

1 · 17 hours ago

Write a reply...
AbuMaidah Saeed Det är fakta och ingen högmod. Ja vet att denna religion
är segrande men är du lika övertygad om dessa modeller formade av män
likt dig som ni förskönat i böckerna men aldrig kan uppnå.
Like · Reply · 17 hours ago
Jim Groth Att dessa människor finns. På riktigt. Det är fantastiskt.
Like · Reply · 17 hours ago
Torbjörn Jerlerup Jo tyvärr.
Like · 17 hours ago
Write a reply...
Thomas Lassen Definition av högmod: "Högmod innebär en alltförstor
självuppskattning. Det innebär att man har för höga tankar om sig själv och
inte har förmågan att se både sina starka och svaga sidor. Högmod är en av
de sju dödssynderna och räknas ibland som den allvarligaste eftersom den
berövar människan förmågan att se klart och tydligt på sig själv och sin
omgivning.
Högmod kan ibland vara förknippat med den personlighetsstörning som
kallas narcissism och som innebär att man tror att man själv är överlägsen
andra och kanske bara kan förstås av andra som är lika bra och möter kritik
med vred".
Like · Reply · 17 hours ago
Josef Pejov Dom finns och bor i vårat land. De har mer friheter som
muslimer i väst än vad de någonsin fått i sina muslimska länder. Ändå
klagar de på väst..
Like · Reply · 17 hours ago
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AbuMaidah Saeed Vi följer en uppenbarelse och en profetia...Ja och vi finns Jim
Groth...Vi kommer finnas till sluter och er lilla häxjakt är början på något stort där
demokratin idag har hunnits ikapp av sin värsta fiende vilket är rättvisa.
Like · Reply · 17 hours ago
Jim Groth Du förstår nog inte orden du använder.
Like · 17 hours ago
Write a reply...
Josef Pejov Hade det funnits rättvisa så hade du inte ens funnits på denna
jorden. Folk som förespråkar teokratisk fascism är onda. End of
Like · Reply · 17 hours ago
AbuMaidah Saeed Sluta göra bort dig...
Like · Reply · 17 hours ago
Josef Pejov Jag är ateist men bara för dig så ska jag tro och hoppas på att
det finns ett helvete. Sådana fascister som du förtjänar verkligen
skärselden..
Like · Reply ·

1 · 17 hours ago

AbuMaidah Saeed Ingen förtjänar helvetet mer än de som förnekat Gud. Ja
vet en sådan plats väntar förnekarna, ja hoppas inte. Skillnad!
Like · Reply · 17 hours ago
Joakim Jacobsson Du har inga som helst bevis, en sagobok
räknas inte.
Like · 15 hours ago
AbuMaidah Saeed Nej domedagen får räcka som bevis för sådana
som dig.
Like · 14 hours ago
Write a reply...
Thomas Lassen Jag tror nu inte att alla muslimer tolkar Koranen och
Hadith på detta sätt.... De muslimer jag känner och är vän med har en mer
ödmjuk framtoning....
Like · Reply ·

2 · 17 hours ago

Josef Pejov Helt klart är det så. Detta är den fascistfalangen inom
islam som utmärker sig. De som tror att de har tolkningsföreträde av
koranen.
Like ·

2 · 17 hours ago

AbuMaidah Saeed Du känner säkert muslimer som lämnat bönen
och slöjan. Som bara heter islamiska namn och inte praktiserar ett
dugg av sin tro. Deras värderingar är precis som dina mr Kaafir de
råka bara heta Ahmed eller Abdallah.
Like · 16 hours ago
Thomas Lassen Jag har lite svårt att bedöma om de lämnat
bönen..... Slöjan, ja men trots det har jag fått rekommendationen att
läsa Koranen (dock på svenska eftersom jag tyvärr inte kan mer än
ett fåtal ord och meningar i Profetens språk). Jag väljer att läsa det
som jag rekommenderas för att skaffa mer kunskap och få chansen
att reflektera i min ödmjukhet....inte att förbli okunnig och arrogant.
Jag tror Profeten skulle ha uppskattat det....
Like · 16 hours ago
Jim Groth Jag känner många muslimer som varken lämnat bönen
eller slöjan, men som avskyr allt var IS står för.
Like ·

1 · 15 hours ago

Write a reply...
Josef Pejov Jo de som hädar Gud så som du gör kommer till helvetet.
Högmod är dessutom en dödsynd så känn dig ganska körd.. Dessutom bor
du i kuffarland och tar antagligen emot kuffarpengar. Du är körd mannen.
Du kan boka ditt rum i skärseldshotellet..
Like · Reply · 17 hours ago
AbuMaidah Saeed Ja bor inte under era falska värderingar. Du är
verkligen borta i diskussionen. Hur kan du hoppas att ja sänds till ett
helvete du inte ens tror på...låter lite offside
Like · 17 hours ago
Josef Pejov Jag tror och hoppas bara för er teokratiska fascister att
helvetet finns. Annars är jag ateist och tror inte på fary tales. Inga
låtsaskompisar här..
Like · 17 hours ago
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AbuMaidah Saeed Skärp dig nu....
Träna i hur man för en diskussion för det är riktigt torrt att bevara en
vilsen människa som inte kan formulera sig
Like · 17 hours ago
Josef Pejov Om du lär dig stava så ska jag lära mig föra en
diskussion. Deal?
Like · 17 hours ago
AbuMaidah Saeed Hitta du inget annat argument...
Like · 17 hours ago
Josef Pejov Nope..
Like · 17 hours ago
Write a reply...
AbuMaidah Saeed De kallar oss bokstavstrogna för vi strävar efter följa
Koranen i dess helhet. Den som tar från koranen som en buffé och lämnar
dess budskap för att tillfredsställa sådana förnekare som dig kommer inte
hålla med mig och inte bryr ja mig om deras ståndpunkter.
Like · Reply · 17 hours ago
Torbjörn Jerlerup Anser ni att det kan vara rätt att stena homosexuella.
Vars enda brott det är att vara homosexuella?
Like · Reply · 17 hours ago
AbuMaidah Saeed Ja det anser vi...det är från vår Herre och den som
förnekar detta är inte en muslim.
Like · Reply · 17 hours ago
Torbjörn Jerlerup AbuMaidah Saeed har IS symboler på sin sida och
bilder på terrorister. Just saying.
Like · Reply · 17 hours ago
AbuMaidah Saeed Jag har en vacker bil som åker igenom öknen i mitt
hemland. Och bild på en av mina förebilder som kallar till Islam i dess
helhet, är det ett brott
Like · Reply · 16 hours ago
Joakim Jacobsson Ja det är det.
Like · 15 hours ago
Write a reply...
Torbjörn Jerlerup Ok AbuMaidh. Då behandlar jag dig som jag skulle
behandla en person från tex Sd som anser att det är rätt att döda muslimer
bara för att de är muslimer. Är det ok?
Like · Reply ·

1 · 16 hours ago

AbuMaidah Saeed The Messenger of Allaah (peace and blessings of
Allaah be upon him) said: “Whoever you find doing the action of the people
of Loot, execute the one who does it and the one to whom it is done.”.
Classed as saheeh by alAlbaani in Saheeh alTirmidhi.
Like · Reply · 16 hours ago
AbuMaidah Saeed Trodde du kunde "lite om islam" bara lite men du är
bara okunnig som söker uppmärksamhet
Like · Reply · 16 hours ago
Torbjörn Jerlerup Nu vet du varför jag anser att det är rätt att SÄPO
bevakar IS anhängare och varför en sån som dig inte ska ha en lugn stund
här i Sverige. Jag behandlar dig som jag skulle behandla en muslimhatare
som följer Breivik.
Det får du finna dig i!
Like · Reply ·
2 · 16 hours ago
AbuMaidah Saeed Behandla mig hur du vill ja räds inte dig eller säpo. De
kan knacka på min dörr. Ja står fast vid min tro utan kompromissa för er.
Like · Reply · 16 hours ago
Joakim Jacobsson Men ni räds väl att bli dödade av kvinnor i strid
har jag förstått?
Like · 15 hours ago
Write a reply...
AbuMaidah Saeed Torbjörn Jerlerup du vill vi ska ta avstånd från islam i
dess helhet för annars är vi terrorister eller ISsoldater. Men nehej du vi ska
leva efter vår tro även om det svider för kuffar.
Like · Reply · 16 hours ago
Thomas Lassen AbuMaidah Saeed, finns det något land i världen där
Islam utövas korrekt enligt din mening?
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Like · Reply · 15 hours ago
AbuMaidah Saeed Islam finns i våra hjärtan tills det landet ska etableras
Like · Reply · 15 hours ago
Thomas Lassen Anser du att kungen i Saudiarabien, Salman bin Abdul
Aziz, är en äkta muslim?
Like · Reply · 15 hours ago
AbuMaidah Saeed Vad jag anser om honom angår inte dig.
Like · Reply · 15 hours ago
Josef Pejov Drömmen om det perfekta samhället. Precis som nazister som
drömde om tredje riket och dess perfektionism..
Like · Reply ·

1 · 15 hours ago

Thomas Lassen Det skulle naturligtvis underlätta för mig som en av kuffar
att få en tydligare bild av vad som är din vision. Ditt svar visar på en viss
arrogans..... Det jag så här långt lärt mig om Profeten är att han
rekommenderar reflektion och ödmjukhet till skillnad från arrogans och
högmod...
Like · Reply · 15 hours ago
Mustafa Abo Brahim Saken om vi drömmer så etablerar det i våran länder
Sen kommer vi inte med nån påhittat lagbok som en människa med många
olika luster skriver ner det!
Vi följer quran sunnha o sharia som ska etablera säg som står med i
quranen
Så det är gud lag som vi etablerar inte nån människo lag!!!
Like · Reply · 15 hours ago
Joakim Jacobsson Som om inte koranen var påhittad xD
Like · 15 hours ago
Mustafa Abo Brahim Är du påhittat?
Like · 15 hours ago
Write a reply...
Josef Pejov Teokratisk fascism kallar jag det..
Like · Reply · 15 hours ago
Mustafa Abo Brahim Kalla det vad du vill!
Like · Reply · 15 hours ago
AbuMaidah Saeed Islam kommer ta över världen!!
Like · Reply · 15 hours ago
Torbjörn Jerlerup Ni låter som sverigedemokrater grabbar! AbuMaidah
Saeed och Mustafa Abo Brahim
Like · Reply ·

2 · 15 hours ago

Mustafa Abo Brahim Torbjörn nu talar vi om sharia!
Har du motbevis så kom fram med det!
Like · Reply · 15 hours ago
Thomas Lassen Jag trodde Islam i första hand vill omvända kuffar med ett
ödmjukt och intellektuellt förhållningssätt till Profetens ord...Inte genom att ta
över världen...
Like · Reply ·

1 · 15 hours ago

AbuMaidah Saeed Vi säger bara hur er framtid kommer se ut här i Europa
om omkring 1015 år. Där islam och dess shariah kommer vara statskick.
Låter overkligt men vänta så väntar vi också med dig
Like · Reply · 15 hours ago
Torbjörn Jerlerup Har du trollkonto på Avpixlat? Du låter som en sån.
Like · Reply ·
2 · 15 hours ago
Thomas Lassen Precis min tanke Torbjörn Jerlerup.... Därav mina frågor..
Like · Reply · 15 hours ago · Edited
Mustafa Abo Brahim Ni är i mot Khalifa! När ni hör Khalifa ska etablera så
ryser ni
Då skickar ni stridsflyg o gör en kupp med 60 länder mot Khalifa ändå så
kommer ni inte vart!
Hur skulle det känns om vi skulle komma till EU göra desamma för Ni ska
etablera det ni vill?
Ni stöttar kriget mot islam på alla olika sätt
Like · Reply · 15 hours ago

https://www.facebook.com/muhammed.sugaal/videos/176244269373511/?permPage=1

17/23

27.8.2015

(1) Muhammed Sugaal
Jim Groth Att dessa människor finns!
Unlike · Reply ·

1 · 15 hours ago

Jim Groth HÄR!
Unlike · Reply ·

1 · 15 hours ago

Thomas Lassen Vi? I ett demokratiskt öppet samhälle så är vi alla individer
med våra egna individuella förhållningssätt.... Var det inte det som
Muhammed Sugaal började argumentera för i denna tråd.....
Like · Reply · 15 hours ago
Josef Pejov Hade någon här i Europa velat skapa ett kristet rike så hade
jag hoppats att andra länder hjälper oss utrota svinen..Och jag hade varit
den första att ta till vapen..
Like · Reply ·

1 · 15 hours ago

Jim Groth Hur ruttna är våra skolor om människor kan sluta upp som såna
här efterblivna mongon efteråt?
Like · Reply ·

1 · 15 hours ago

Mustafa Abo Brahim Jim är det inte fredom of speech
Like · Reply · 15 hours ago
Josef Pejov Och tyvärr Mustafa.. I ett sådant kristet rike finns det ingen plats
för muslimer. Vill ni verkligen att vi blir som er?
Like · Reply · 15 hours ago
Jim Groth Mustafa: Kom inte här och prata om våra friheter när du inte
stödjer dom.
Like · Reply ·

1 · 15 hours ago

Mustafa Abo Brahim Konstig Josef för kristedom o judendom levde en bra
liv under sharia!
Like · Reply · 15 hours ago
Josef Pejov I dina drömmar kanske.. Mina föräldrar kommer ifrån ett
land som var ockuperat av turkarna i 500 år.. Du kan köra den med
okunniga svenskar men historian såg annorlunda ut. Vad sägs om
att betala extraskatt för att du är kristen? Betalar du inte så får du två
val.. Konvertera eller dö.. Schysst va? Vad sägs om att du måste
låna ut din fru på bröllopsdagen? Trevligt va?
Like · 15 hours ago
Mustafa Abo Brahim Josef ingen extra skatt!
Kolla upp hur mycket vad doms.rättigheterna var
Jag betalar extraskatt i Sverige o
Like · 15 hours ago
Josef Pejov Jasså? Med hotet om döden eller konvertering? Och jo
det fanns extraskatt..Obligatorisk..
Like · 14 hours ago
Mustafa Abo Brahim Sök kunskap
Like · 14 hours ago
Josef Pejov Jag skrev precis att jag hade kunskap om detta..Om du
har fått en utopisk bild om hur det såg ut på den tiden så är det ju
egentligen ditt problem. .Men det ingår ju i den teokratiska
fascismens lära dvs att måla upp sig själva som bäst i allt..
Like · 14 hours ago
Mustafa Abo Brahim Nej du har ej det
dom ficn betala skatt det
får dom.nu med i Irak o Syrien men dom betalar mindre än dom
betalade innan khalifaan kom!
Så om dom betalade 200 dollar nu får dom betala 100 den skatten
går till fattiga o att fixa landet
Då blir det som social bidrag till fattiga det kan vara kristendom eller
judendom!
Like · 14 hours ago
Josef Pejov Bra. Då inför vi det här i Sverige. Alla som är muslimer
måste betala en extraskatt. Betalas den inte så stenar vi dom på
torget.. Låter väl bra?
Unlike ·

1 · 14 hours ago

Mustafa Abo Brahim Du är bränd
Like · 14 hours ago · Edited
Write a reply...
Jim Groth Är det därför det är olagligt att vara ateist i saudi?
Like · Reply ·

1 · 15 hours ago
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Josef Pejov Freedom of speech är något jag själv inte hade fått utnyttja i
khalifatet men det är något islamister gärna tar till vara på här i Europa.. Berätta
vad mitt straff hade blivit om jag sagt mina åsikter i khalifatet. Döden eller hur?
Och du hade tyckt det var okej men här är det vikigt att du får säga din skeva
åsikt.. Jag stödjer faktiskt det. Folk ska fan se vad det är för päron vi har att göra
med..
Like · Reply ·

1 · 15 hours ago

Mustafa Abo Brahim Att vara ateist är ingen religion det är att följa satans
väg!
Like · Reply · 15 hours ago
Joakim Jacobsson Wahhabismen är Satans väg.
Like ·

1 · 15 hours ago

Mustafa Abo Brahim Joakim Jacobssondu är på hittat du finns inte
ens på riktig du är en virus i datorn:p
Like · 15 hours ago
Joakim Jacobsson
http://en.inmoreau.com/wp.../uploads/2011/10/Anonymous.jpg

EN.INMOREAU.COM

Like · 15 hours ago
Mustafa Abo Brahim Dom kan gå i böla! Haft krig med dom på
twitter Dom.är.barn ' utan internet är dom nollor
Like · 14 hours ago
Joakim Jacobsson http://i.imgur.com/IRyDrD0.jpg

I.IMGUR.COM

Like · 14 hours ago
Mustafa Abo Brahim Joakim Jacobssonjag sa du är ett virus
Like · 14 hours ago
Joakim Jacobsson Det är jag så gärna så! Allt för att sabba era
datorer.
Like · 14 hours ago
Mustafa Abo Brahim Gör det " garanti finns
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Like · 14 hours ago
Write a reply...
Jim Groth
Like · Reply · 15 hours ago
Mustafa Abo Brahim I Khalifa har du rätt säga det om det är inte utanför
gränsen om Khalifa har gjort fel mot dig som går i mot sharia så kan du ta
honom till sharia domstol!!! !
Like · Reply · 15 hours ago
Josef Pejov Och vad är gränsen? Håna en låtsaskompis?
Like ·

1 · 15 hours ago

Joakim Jacobsson Inte betala dhimmiskatt.
Like ·

1 · 14 hours ago

Write a reply...
Torbjörn Jerlerup Khalifa = kalifatet = det som IS anser sig ha skapat. (Eller
det al qaida vill skapa. Eller hizb ut tahrir, men detta är inte hizb anhängare.
= IS eller Al qaida)
Like · Reply · 15 hours ago · Edited
Mustafa Abo Brahim Khalifaan som quran o sunnah vill inte vilken isis
eller nån annan vill
Like · Reply · 15 hours ago
Jim Groth Alltså när man inte ens kan komma överens om något så
grundläggande som demokrati så är resterande argumentation bara
surrealistisk.
Unlike · Reply ·

2 · 14 hours ago

Thomas Lassen Ja, om världsherravälde eftersträvas så får nog de
anhängarna lära sig lite mer om Profetens strategi & taktik..... Det handlade
mycket om förhandling, pragmatism och naturligtvis skicklig krigföring.. (I
skicklig krigföring är en av de viktigaste egenskaperna att inte underskatta
sina fiender genom arrogans och högmod...). Ytterligare en skicklig
krigsherre var Saladin.... Hade de hört/sett denna dialog så hade ni troligen
blivit placerade så långt som möjligt från fronten.....
Like · Reply · 14 hours ago
Mustafa Abo Brahim En krigare som salah al Deen krossade många
länder!
Like · Reply · 14 hours ago · Edited
Josef Pejov Man kan inte komma överens med dessa. Lika lite som jag kan
komma överens om något med nazister. Man kan utmana deras tankar och
hoppas att muslimer som ser det här förstår hur sjuka de är och kanske så
sår vi ett litet frö som gör att de i framtiden ändrar sina åsikter
Högst troligt blir de kanonmat i Syrien om de inte ändrar sig..
Like · Reply ·

1 · 14 hours ago

Hide 14 Replies
Mustafa Abo Brahim Muslimerna som skulle tycka du hade rätt kan
inget om islam '
Om vi blir kanon mat i Syrien så är vi lyckliga vara det
Like · 14 hours ago
Jim Groth Mustafa Abo Brahim Det funkar inte så. Du kan inte bara
säga något så blir det sant. Prova: Säg "Jag håller i hundra miljoner
kronor". Det kommer inte funka. Jag lovar.
Like · 14 hours ago
AbuMaidah Saeed Josef åk ner till syrien och visa din manlighet
och strid för värderingarna vet ja...
Like · 14 hours ago
Josef Pejov Mustafa.. Vi har förstått att ni gilla bli kanonmat. Det är
bara ringa ett samtal till USA från Syrien så hittar de säkert dig
snabbt så du kan dö och hamna i skärselden..Där du hör hemma..
Like · 14 hours ago
Mustafa Abo Brahim Du ser undra vad USA gör i Syrien då i
bombar höger o vänster
Like · 14 hours ago
Jim Groth Vanligtvis hade jag också ställd den frågan men just nu
behövs dom ju uppenbarligen eftersom ett gäng maktgalna muppar
har bestämt sig för att tolka Qur'an på det ondaste viset möjligt.
Like · 14 hours ago
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Josef Pejov Abu.. Its not my war.. Och tro mig. Min lösning är faktiskt
inte mer krig.. Inte från västs sida i alla fall..Länderna i regionen måste
själva fatta att ni är cancern i Mellanöstern precis som nazisterna var
cancern i Europa..
Like ·

1 · 14 hours ago

Mustafa Abo Brahim Nej du har fel för du ska fråga miljonen
som.bor i Mosel vad dom tycker nu
Like · 14 hours ago
AbuMaidah Saeed It will be your war as we muslims are aiming to
take over all the world and to call humanity to Islam.
Like · 14 hours ago
Josef Pejov Cancer.. Vad gör ni i Sverige förresten. Har inte ni ett
Jihad att sköta så som ni snackar.. Fuckn internetwarriors..
Like · 14 hours ago
Mustafa Abo Brahim Utmanar du att vi åker! Är du undercover
rekryteriare
Like · 14 hours ago
Josef Pejov Japp.. Allt för att bli av med cancern..
Like · 14 hours ago
Mustafa Abo Brahim Bra att du står för det du säger
Like · 14 hours ago
Josef Pejov Jag gömmer mig inte bakom en fascistflagga och ett
påhittat namn..
Like · 14 hours ago
Write a reply...
Thomas Lassen Jo, Saladin var en mycket skicklig krigsherre! Studera
hans strategi & taktik så har ni större chans att nå ert mål.... Med er
nuvarande argumentation så kommer ni att förlora allt.
Like · Reply · 14 hours ago · Edited
Mustafa Abo Brahim A men salah Deen krigade först mot shia den
krigade han mot korståget
Like · 14 hours ago
Write a reply...
AbuMaidah Saeed Ni kan inte fälla ett Khalifat när ni är 60 nationer mot
den. Ni har bombat i ett år utan resultat så chanserna är goda att de
kommer ta över mellanöstern och inträda Europa för att kalla till värderingar
Gud skapat denna värld för. Ni kommer strida för människoskapta
värderingar får se hur långt ni kan göra motstånd när Islams arméer når er.
Ni gråter redan nu från en liten grupp muslimer som ni kallar ISIS va händer
när hela det islamiska samfundet är enade...mardrömscenario
Like · Reply · 14 hours ago
Jim Groth Så går det när man inte dödar hänsynslöst. Crazy, huh?
Like · Reply · 14 hours ago
Mustafa Abo Brahim En som ni kallar hero

Like · Reply · 14 hours ago
Leo Derkert Allt är inte så svart eller vitt. Att jag inte vill att IS ska ta
över världen betyder INTE att jag vill att USA ska göra det. Att jag
anser att Denokrati är det minst dåliga stadsskicket betyder absolut
inte att jag tycker att USAs demokrati är vare sig bra eller
sofistikerad. USA vägrar göra ändringar i sitt politiska system därför
att den har en så lång och "fin" historia. Men antagligen också för att
deras näringsliv lätt kan manipulera ut två jämnstora partier... Ibland
är man dock glad att de finns, trots att ursprungligen bär skulden till
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mycket av det elände vi har i världen.. I krig finns det nog sällan nån
som är den "gode". Krig demoraliserar och sätter psykiska spår som
varar i generationer. Det hjälper inte om de är heliga, för en Koran,
för olja, pengar eller en annan god sak.
Unlike ·

1 · 10 hours ago

Write a reply...
Thomas Lassen Det tog 1400 år att komma hit.... alla historiska kalifat har
fallit... Den ödmjuke med vilja att nå kunskap analyserar och lär sig av
historien...... Jag ser inte att ni har dessa egenskaper.....
Like · Reply · 14 hours ago
Mustafa Abo Brahim Det tog 1400 år att bli 1:7 miljarder muslimer
alhamdullahi
Like · 14 hours ago
Thomas Lassen Jo, men tycks ju bara vara ett litet antal som har
rätt tro..
Like · 14 hours ago
Mustafa Abo Brahim Hur kan man se det?
Like · 14 hours ago
Thomas Lassen Jag drar den slutsatsen av att ni hävdar att man
måste vara bokstavstrogen för att räknas som äkta muslim... Har rest
en del och det verkar inte så vare sig i Mellanöstern, Afrika, Europa
eller Asien.
Like · 14 hours ago · Edited
Write a reply...
AbuMaidah Saeed Du lär se snart Thomas Lassen ha tålamod må gud
vägleda dig till sanningen.
Like · Reply · 14 hours ago
Thomas Lassen Inshallah.
Like · Reply · 14 hours ago
Josef Pejov Saken är den att de är utbölingar även hos muslimer själva.
De talar alltid i Viform som om att de talar för alla muslimer i hela världen.
Ibland tror de att de är gud och berättar för folk vem som är muslim och inte.
De förstår inte ens att takfir är en synd..Khawaradjis kallar muslimerna
dessa avkommor.
Like · Reply ·

1 · 14 hours ago · Edited

Mustafa Abo Brahim Josef du har fel
sunnah!
Like · Reply · 14 hours ago

kunskapen kommer från quran

AbuMaidah Saeed Att du ens kommenterar Josef sänker diskussionsnivån
Like · Reply · 14 hours ago
Josef Pejov Ja tänk om vi hade skapat ett land baserat på gamla
testamentet.. Då hade ni två inte fått vara här.. Låter bra?
Like · Reply · 14 hours ago
Mustafa Abo Brahim Josef äre så konstig för kristna skulle får vara under
sharia
Like · Reply · 14 hours ago
Jim Groth Den här känns relevant:
http://1000gooddeeds.com/2012/11/20/10islamicrulesofwar/

10 Islamic Rules of War
Before engaging in battle, the Prophet Muhammad
(SAW) instructed his soldiers: 1. “Do not kill any...
1000GOODDEEDS.COM

Like · Reply ·

2 · 14 hours ago

Thomas Lassen replied · 1 Reply
Josef Pejov Eller hur att dom får. Var tog alla kristna vägen i Mellanöstern?
Var tog de vägen i Egypten? Utrotade nästan.. Sluta sprid bullshit. Det är så
typiskt den hjärntvätten som du fått. Måla upp en bild där alla lever i en
utopi av perfektionism. Där alla bara får leva.. Sålänge man gör och säger
som fascisterna säger.. Annars är det stening och halshuggning som
gäller..
Like · Reply ·

1 · 14 hours ago

AbuMaidah Saeed Var kommer du leva när Khalifatet i Europa blir
verklighet
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Like · Reply · 14 hours ago
Jim Groth Kram på dig.
Like · 14 hours ago
Josef Pejov Hitler sa samma sak dvs att han skulle införa ett tredje
rike.. Det gick ju sådär. Samma sak med er.. Lite luft under vingarna
innan ni störtar mot avgrunden..
Like ·

1 · 14 hours ago

AbuMaidah Saeed Well see...
Like · 13 hours ago
Write a reply...
Write a comment...
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