Muslimansko pravo in morala
V Karachiju v Pakistanu je 13. oktobra 2020 44-letni Ali Azhar iz njenega doma
ugrabil 13-letno Arzoo Raja. Ko jo je njena družina iskala, je policija izjavila, da je
prejela poročne dokumente, da je dekle bill staro 18 let in da se je spreobrnila v
islam da bi se poročila s svojim 44 let starim ugrabiteljem. Vrhovno sodišče v
Karachiju ja to poroko poveljavilo, dekletova oče in mati sta pa izgubila službo,
ker sta jo iskala.
Kaj sledi iz tega? Takšna je “religija miru”, za kakršno islam razglašajo muslimani.
Njim je dovoljeno vse, drugovercem nič. Njihova miselnost v 21. stoletju je slabša
od fevdalne miselnosti evropskega srednjega veka. Njihovo načelo je: “Če nimaš,
pa vzameš, kjer je, saj mi vse pripada”. Če ti tvoj profesor ni všeč, mu pa odrežeš
glavo, kot se je to nedavno zgodilo v Franciji.
Vse to se že dogaja v Evropi. Za nekaj podobnega gre tudi v Sloveniji. Dokler so
muslimani v manjšini v primerjavi z avtohtonimi prebivalci, si ne upajo kaj dosti,
saj so v bistvu strahopetni in so korajžni samo, kadar jih je deset proti enemu, kar
je pogruntal že Karl May v svojih zgodbah o Kara ben Nemsiju v severni Afriki in
zahodni Aziji. To velja še posebej za Slovenijo, kjer jim strežejo tako da vsak stane
mesečno več kot 1.900 €, kar si od Slovencev lahko privoščijo samo tisti
komunisti, ki so nakradli dosti denarja in še ropajo državni proračun. Zato ni
čudno, da so ravno “levičarji”, ki so dediči komunizma, tako naklonjeni
muslimanskim nezakonitim migrantom, saj so se vedno držali in se še držijo
načela, da jim vse pripada in da pač vzamejo, kjer je, če nimajo. Tudi njihova
sodišča so ravnala in še ravnajo kot muslimanska: “Sudija tuži, sudija sudi”.
Čas je, da se Evropa zbudi, se zave, da muslimani, ki se nočejo integrirati v
evropsko družbo in miselnost, v Evropi nimajo kaj iskati, in da seveda začne temu
primerno ravnati.
Dodatek: 3. novembra je prišla novica, da je Vrhovno sodišče svojo zgoraj
omenjeno sodbo spremenilo za 180°, priznalo dekletovo mladoletnost, ki so jo
starši dokazali z rojstnim listom, vrnilo dekle staršem in zaprlo ugrabitelja.
Sodišče je krivdo zvalilo na policijo, češ da ni posredovala vseh podatkov. Pravi
vzrok pa je bilo verjetno krščansko in muslimansko javno mnenje.

