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Folk är så ego och blinda utan rättvisa. 
Det är lung! om man inte väljer göra jihaad och väljer jobb vänner kebab rulle 

över att upphöja sharian av Allah och skydda och rädda muslimer från onska 
det får du själv stå til l svars för inför Allah men för Allah skull va rättvis i 
värkligheten av sitvationer. När dagligen dina syskon blir dödade av plan och 
kufaaar är samlade mot oss och på en dag mördar 50 pers heelt normalt 

.. och så låter mujahideen dem smaka på samma medecin i deras länder .. då 
skall du hitta glädje i ditt hjärta att vi fick dem! Du skall älska för Allah och hata 
för Allah och inte tänka oo neeej nu kommer sitvationen bli svårare för oss i 
vest onej nefsi nefis åååh nej vår dawah hur skall vi förklara det här .. 

Bröder ha izzzah över din islam och var stolt över lejonen av tawheed när vi 
får hämnd .. 

Vi är inte kristna med slappa mig och jag vänder andra kinden .. 

Öga för öga tand för tand blod för blod. 

Kufaaar ser ingen skilnad på civila så då gör inte vi häller, detta är islam ren 
rättvisa Allah akbar. 

Låt inte Allah se i era hjärtan 1 sec att ni skämms över islam eller sharian av 
Allah så vi slipper skämmas när vi möter Han. 

Tänk när profeten skulle attackera en by och sahaba sa yah rassolAllah det 
finns muslimer bland dem där inne. 
Han svarade jag är fri (gör baraa) från muslimerna som bor bland mushrikeen. 

Så even om muslimer skulle råka bli skadade i sådan attack får dem skylla sig 
själva att dem bor i darul kufr och darul harb. 

Wallahi wallahi det fanns en tid islamiska staten betalade varje människa på 
jordens biljet och hijraah kostnader .. 
Så ursäkter är inte många. 


