Islams syn på os vantro:

“Sande muslimer forstår sig selv som erobrere.”
Koranen:
“De forlader deres hjemlande, for at vinde Europa for islam. Målet er et
islamisk land. For at nå målet, må vi følge strategien: “skridt for skridt”.
Udvandring er et fundamentalt princip i islam. Udvandring er lig med Jihad
(hellig krig), at anstrenge sig på Allahs veje… I islam forlader man sit
hjemland for troens skyld, og således er udvandringen ikke kun en pligt,
men at være imod udvandringen for troens sag er et forræderi mod det
islamiske samfund: Er Allahs jord ikke vid nok for jer, at I kan udvandre?”
(Koranen, sura 4, vers 97)… “De, som tror og udvandrer og med deres
gods og med blod kæmper for Allahs sag, indtager den højeste rang hos
Allah, og det er dem, som vil sejre.” (Koranen, sura 9, vers 20)
(Dr. A. M. Naqawii i det muslimske blad “Morgendæmringen” nr. 7/8)

“Tiden arbejder for os. Vore kvinder har altid en tyk mave. De kristne får
stadig færre børn. Når vi har nået 50%, skal grundloven væk og Koranen
regere. De regerende skal være muslimer. Det må endegyldigt være slut
med de kristnes afgudstjeneste…”
“At få børn er meget vigtigt for at vi kan indtage landet. Det sker gennem børnefødsler og
socialkontoret betaler jo. Hvad de tyrkiske mænd ikke klarede, da de skulle erobre Wien,
det klarer nu vi. Det er vi Allah skyldig. Vi føder jer kaput.”

(M. A. Rassoul i A. Mertessacker: “Muslime eroberen Deutschland”,
Lippstad 1998)

“Og Allah gav jer deres [de vantros] land, deres huse og formuer i arv, og land som I end
ikke har betrådt. Allah har magt over alle ting.”

Koranen, sura 33, vers 27
“På den dag skal der blæses i trompeten. Og vi vil forsamle de syndige på
den dag, de blåøjede.”
Koranen, sura 20, vers 112
De blåøjede folk er folkene mod nord og vest, altså Europa og Amerika.
Efter 10 århundreders nedgang for islam og opgang for kristenheden,
vendes forholdet nu om.
(Abdul S. Madsens korankommentar i oversættelsen Kbh. 1967)

“Forkynd kvalfulde straffe for den vantro [ikke-muslimerne]. Oh, I troende,
bekæmp de vantro, som bor i jeres naboskab; lad dem føle hele jeres
strenghed.”
Koranen, sura 9, vers 3 og sura 12, vers 29
“I skal bekæmpe folk, medmindre de bekender sig til islam.”
Koranen, sura 48, vers 17

“… vi finder os ikke i mere at blive hundset med af ikke-troende. Vi er ikke
nogens kulier mere… Vi rejser derhen, hvor det passer os, det skal ingen
blande sig i. Muslimer er frie mennesker, danskere er slaver af druk og
narko og mistro til tilværelsen. At muslimer får flere børn end danskerne, at
det sociale system bliver udnyttet osv. kan I kun takke jer selv for. Den
mere kloge narrer den mindre kloge.”
(Jamahir F. Abdallah, fmd. for den danske “Islamic Student Organization”,
Ekstra Bladet 6/4 1997)

“Vær ikke dovne i at søge og forfølge de vantro folk, selv om det måtte
være jer ubehageligt…”
Koranen, sura 4, vers 57
“Sandelig vi bereder jernkæder, halsslynger og helvedesild for de vantro.”
[dvs. ikke-muslimerne] Koranen, sura 76, vers 5

Muhamedansk venskab
TROFASTE VENNER
“Tag ikke jøder og kristne som venner. De er hinandens
trofaste venner… Den af jer, der tager dem til trofaste venner,
er sandelig en af dem.”
Koranen, sura 5, vers 51, citeret i Khilafah, Kbh. 1996

“Tag derfor ikke nogen af de vantro som venner, førend de
overgiver sig til Allahs sag, men hvis de vender sig bort, så
grib dem og dræb dem.”
Koranen, sura 4, vers 90

“Dræb og slagt dem [de vantro] hvor I end finder dem.”
Koranen, sura 2, vers 192

“Denne Koran er i sandhed det sidste afgørende ord, og den er
ikke tom tale.”
Koranen, sura 86, vers 14-15
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