
PROČ LEZE EVROPA MUSLIMÁKŮM DO ŘITI. KDO UŽ JE KONEČENĚ ZASTAVÍ...!!!

Skvelí Japonci!!!

Japonsko a moslimovia

Už ste niekedy čítali v novinách, že politický vodca alebo premiér islamského národa navštívil Japonsko? 
Už ste niekedy našli správu, že prezident Iránu, alebo katarský princ alebo princ Saudskej Arábie navštívil
Japonsko? 
Japonsko je krajina, ktorá nemá islam.
Japonsko uložilo prísne obmedzenie islamu a všetkých moslimov.
Dôvody sú nasledovné:
01.) Japonsko je jediný národ, ktorý neuznáva občianstvo pre moslimov. 
02.) V Japonsku moslimom nie sú udeľované povolenie na trvalý pobyt. 
03.) Je silný zákaz šírenia islamu v Japonsku.
04.) Na univerzite v Japonsku sa neučia arabčina alebo iné islamskej jazyky. 
05.) Nemožno importovať Korán písaný v arabčine.  
06.)  Podľa  údajov  zverejnených  japonskou  vládou  bolo  vydané  povolenie  na  prechodný  pobyt  len  2.000
moslimom, ktorí musia dodržiavať japonskej právo platné v krajine. Títo moslimovia musia hovoriť japonsky a
vykonávať svoje náboženské rituály len v ich domovoch. 
07.) Japonsko je jediná krajina, ktorá nemá rad zastupiteľských úradov v nevýznamných islamských krajinách.
08.) Japonci nie sú priťahovaní islamom. 
09.) Moslimovia žijúci v Japonsku sú zamestnaní len zahraničnými spoločnosťami. 
10.)  Nie  sú  poskytovaná  pobytové  víza  moslimským  lekárom,  inžinierom  alebo  manažérom  zasielaných
zahraničnými spoločnosťami.  
11.) Vo väčšine spoločností je v jej pravidlách, že žiadny moslim by nemal byť prijatý na prácu.  
12.) Japonská vláda sa domnieva, že moslimovia sú fundamentalisti a dokonca aj v ére globalizácie nie sú
ochotní zmeniť svoje moslimské zákony, tj. Prispôsobiť sa do inej kultúry. 
13.) Moslimovia nemôžu ani pomyslieť na prenajatie domu v Japonsku.  
14.) Ak niekto príde na to, že jeho sused je moslim, celá štvrť je bdelá.  
15.) Nie je možné vytvoriť islamskú školu alebo "Madrase" v Japonsku. 
16.) Nezmysel je zavedenie šaría, islamského práva v Japonsku. 
17.) Ak si Japonka vezme moslima, potom je považovaná za vyvrheľa, a to navždy. 
18.) V Japonsku panuje presvedčenie, že islam je netolerantné náboženstvo a jeden by sa mal držať od neho
ďalej.

Že toto nedali prečítať tej krave v Nemecku!

EVROPANI JSOU SNAD HORŠÍ NEŽ JAPONCI...???


