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De martelaar
Na 22 maart 2016 had ik maar één vraag. Waarom kan men moslims zover krijgen dat ze voor het
hersenspinsel van 72 maagden zichzelf en hun ganse toekomstige leven verloochenen en een zelfmoordactie ondernemen. Nadat ik de nodige blabla literatuur van niet bepaald out of the box denkende universitaire onderzoekers had doorgenomen, was ik nog even wijs. Mijn vraag moest toch
een vraag zijn die iedere politieagent, justitiële medewerker en veiligheidsagent beantwoord wilde
zien.
Mijn onderzoek is meer een cultureel-antropologische oefening, gebaseerd op werkelijke cijfers en
weten wat er in jonge mannen omgaat. Tenslotte was ik ook ooit een jongeman. Toch maakt het onderzoek me geen expert op dit gebied. Het is aan experts van veiligheidsdiensten en politie om uit te
zoeken of dit aan de basis kan liggen voor zelfmoordacties begaan door moslimmannen. Ik probeer
alleen een zuivere indicatie aan te boren die hun gedrag zou kunnen verklaren, veroorzaakt door
hun culturele achtergrond!

Seksuele frustratie
Vele moslimmannen zijn seksueel gefrustreerd door het grote tekort aan moslimvrouwen. De grote
aantallen moslimvluchtelingen, verdeeld over Europa hebben dat in Duitsland en de Scandinavische
landen al voldoende bewezen, doordat alleen al in Zweden verkrachtingen zijn toegenomen met
meer dan 300%. Het algemene misdaadcijfer is zelfs toegenomen met bijna 200% de laatste drie
jaar. Ik kan niet begrijpen waarom zoiets op politiek niveau niet te bespreken valt. Het wordt tijd
om eerlijke discussies over dit soort zaken uit de taboesfeer te halen en man en paard te noemen
omdat men alleen door eerlijkheid alle kwaad in de maatschappij met wortel en tand kunt uitroeien.
Laat ons heel eerlijk zijn. In de moslimwereld doen alleen ZONEN er toe. Vrouwen zijn ballast en
kosten geld totdat ze uiteindelijk uitgehuwelijkt worden. Zonen zijn het pensioen van de ouders, de
oude dagvoorziening. Als de ouders niet meer kunnen werken is het aan de zonen om hen verder te
onderhouden. Maar, dat kost veel vrouwelijke moslimbaby’s het leven. En, weet u, het is zelfs geen
geheim. Lees dit bijvoorbeeld een keer! Een globale berekening laat zien dat er op dit moment in de
ganse moslimwereld ongeveer 69 miljoen vrouwen tekort zijn. 69 MILJOEN. Dat is het equivalent
van het totaal aantal doden veroorzaakt door wereldoorlog 1 en 2 samen!
Alleen al in Pakistan zijn er ongeveer 25 miljoen vrouwen tekort.
India komt door babymoord en abortus van meisjes aan een tekort van 85 miljoen vrouwen. Toch ze
zijn hindoe en we zien geen zelfmoordterroristen ontstaan onder de hindoes. Wel reizen verkrachtingen en kidnappingen in India de pan uit. Maar de fabel van 72 maagden bestaat niet in hun geloof. Nogmaals, geen zelfmoordterrorisme ondanks het tekort aan zowat 85 miljoen vrouwen! We
aanschouwen dus uitsluitend een moslimprobleem.
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Even rekenen
Elk jaar komen er in Pakistan alleen al 4 miljoen mensen bij. Omdat we ergens een reken coëfficiënt moeten hebben, neem ik voor het gemak alle geboorten 50%-50% ratio voor jongens en meisjes.
Op deze manier worden er elk jaar 2 miljoen meisjes geboren in Pakistan. Neem aan dat slechts 1%
van de meisjes wordt geaborteerd of direct na de geboorte wordt gedood door de vader dan komen
we aan het cijfer 20.000 gedode/geaborteerde meisjes per jaar. In een tijdspanne van 10 jaar zijn er
dan al 200.000 vrouwen tekort wat wil zeggen dat 200.000 mannen onmogelijk een vrouw kunnen
trouwen. En, dan ga ik voorzichtig uit van 1%. Geloof me, het werkelijke cijfer ligt ettelijke malen
hoger. Toch er is geen exact cijfer bekend omdat het nu eenmaal een cultureel gebruik is. Of, elk
jaar blijven er 20.000 mannen zonder vrouw achter omdat er een chronisch vrouwentekort is door
babymoord. Op dit moment zitten dus miljoenen mannen in Pakistan zonder vrouw, omdat er door
de voortgaande babymoorden gedurende de laatste 60 jaar een tekort aan 25 miljoen vrouwen is
ontstaan.
Onmogelijk om dit in de moslimwereld ter sprake te brengen. Alle moslimmannen klappen dicht als
ik er over begin. En ja, moslimmannen in westerse landen, zelfs van de derde generatie kampen met
dezelfde problemen. Weinig westerse vrouwen zijn geïnteresseerd in moslimmannen alleen al vanwege hun attitude naar vrouwen toe. Een vrouw bij ons is geen voetveeg en wenst zeker niet als zodanig te worden behandeld. Ook zijn de meeste vrouwen in het westen opgegroeid, moslima inclusief, beter ontwikkeld tegenover de veelal minder geschoolde of ongeschoolde moslims. Door een
tekort van 69 miljoen vrouwen in de totale moslimwereld, valt het eveneens niet mee om moslima
uit andere moslimlanden te halen dus ook dat is een dood spoor. Zodoende blijft hun leven leeg en
doelloos.
De meeste zelfmoordterroristen in spé zijn niet of weinig ontwikkeld, hebben geen baan, zijn rancuneus, kwaad op de ganse wereld die ze overal de schuld van geven en volledig seksueel gefrustreerd
omdat ze geen vrouw hebben waardoor ze de volledige gemeenschap haten! Ze uiten het normaal in
geweld en drugshandel en bakenen terreinen af waar een regering zonder ballen dan ook nog een
zogenaamde NO GO zone van maakt voor politiekorpsen zodat alle opstandige moslims zich nog
wat meer gesterkt voelen in hun afkeer tegen de maatschappij in plaats van getrakteerd te worden
met een lik op stuk beleid.
In België en meerdere Europese landen noemen ze dit een gedoogbeleid, soms zelfs positieve discriminatie. Natuurlijk is zo’n beleid compleet verkeerd. Deze gefrustreerde bende regeert in hun zones omdat ze niet GEÏNTEGREERD zijn! Noem het gewoon een keer bij een EERLIJKE naam.
Hoe wil je alle misdadigheid in een maatschappij uitroeien als je de oorsprong van MISDAAD en
MISDADIGHEID niet bij naam mag noemen. Hoe kun je je puinruimers blijven motiveren als je
het puin blijft verkopen als (on)geschonden straatstenen?
En, dan komen er een stelletje oproerkraaiers, religieus of niet, deze zichzelf hatende, doelloze,
woedende, werkloze, dolende, seksueel gefrustreerde jongemannen wijs maken dat ze voor een
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goed doel kunnen vechten en sterven als martelaar. Een stuk van de gehate gemeenschap waarin ze
leven opblazen om daarna aan de rechter hand van Alla in het gezelschap van 72 maagden eeuwig
verder te kunnen leven als martelaar. Zo worden volgens mij, in het algemeen, zelfmoordterroristen
geboren.
Zulke labiele persoonlijkheden kunnen toch gemakkelijk door imams, en anderen die ze voor hun
zelfmoordkarretje willen spannen, worden geradicaliseerd. Hoelang duurt zoiets? Twee weken?
Maar je moet ook naar het grote gevaar kijken BUITEN het westen omdat via alle honderdduizenden vluchtelingen er vele potentiële zelfmoordenaars Europa zijn binnengekomen.

In cijfers
Ik blijf van 1% uitgaan om te rekenen omdat ik gewoon een optimist ben. Tenslotte gaat het om een
plausibele verklaring te krijgen en niet om het cijfer. Als je in een maatschappij, zoals de complete
moslimwereld, 69 miljoen vrouwen tekort komt heb je 69 miljoen mannen die geen vrouw hebben.
Stel dat 1% te verleiden is door het verhaal van de 72 maagden, dan heb je 69.000 zelfmoordterroristen wereldwijd. Mensen die met een simpele opdracht en een bomgordel winkelcentra, stations,
parken, dierentuinen en andere gelegenheden waar veel mensen aanwezig zijn op bepaalde momenten, op kunnen blazen. Hoeveel duizenden zelfmoordenaars in spé zijn er via de vluchtelingenmassa, waarvan meer dan 95% man was, Europa binnengekomen en naar welk land in Europa zijn ze
doorgereisd? Als 1% zelfmoordenaar is, dan zegt dat niets over de overige 99% die even zo erg seksueel gestoord zijn maar het alleen uiten in verkrachtingen en misdaden. Ze begrijpen niet dat ze zo
een doorn in het oog worden van de originele bevolking en het is gewoon wachten totdat de grote
schoonmaak start. En, die komt uit Scandinavië, geloof me. Het spijtige hiervan is echter dat de
goede moslims die zich hebben aangepast aan onze maatschappij het zullen moeten bezuren samen
met het kaf.

Het werkelijke probleem
Zolang het vermoorden/aborteren van meisjes doorgaat, zal het cijfer van 69 miljoen alleen maar
aangroeien. De niet-officiële cijfers in Pakistan spreken over 12.000 meisjes per MAAND die gedood of geaborteerd worden. Dat wil zeggen dat er met een stellige zekerheid 12.000 moslimjongens per maand later zonder vrouw door het leven zullen gaan. Alleen in Pakistan! Dat is een kwart
miljoen per jaar!
De enige echte oplossing zou zijn, stoppen met het doden van meisjes? Zoiets zal echter nooit gebeuren omdat vele moslims geestelijk nog in de middeleeuwen vertoeven met een hang naar een kalifaat.
Het gros van de moslims zijn slecht of totaal niet geschoold en dat is geen basis om kritisch te kunnen denken. De ganse islam draait om autoritaire figuren en daarom leven de meeste weinig geschoolde moslims in een geestelijke, door het geloof geschapen, gevangenis.
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Ik presenteer u nu één van de vele duizenden artikels die hierover al verschenen zijn en waar nooit
één onderzoeker echt iets mee gedaan heeft.
Karachi, Pakistan (CNN) -- At a morgue in Pakistan's largest city, five linen pouches -- each the size of a
loaf of bread -- line the shelf of a walk-in freezer.
Wrapped inside each small sack is the corpse of an infant.
The babies are victims of what one relief agency calls Pakistan's worst unfolding tragedy: the killing and
dumping of newborns.
"Sometimes they hang them, and sometimes they kill by the knife, and sometimes we find bodies which
have been burned," said Anwar Kazmi, a manager at Edhi Foundation, Pakistan's largest privately run
social service and relief agency.
Records at Edhi Foundation show that more than 12000 newborn girls were killed and dumped in
Pakistan last year, an increase of about 200% from the previous year.
Families view many of these girl children as a burden.
Statistics show that roughly nine out of 10 are baby girls, which families may consider too costly to keep
in a country where women frequently are not allowed to work. The babies are usually just days old. Their
corpses are often dumped in Karachi's sprawling garbage dumps, where they're sometimes mutilated by
street animals, Kazmi said. He estimates that thousands of baby corpses are never found.
The head of Edhi Foundation, 83-year-old Abdul Sattar Edhi, blames Pakistan's crippling poverty and a
government that, for decades, has failed to educate the masses, generate jobs and provide citizens with
the most basic needs.
"The distribution of resources by the government is wrong," Edhi said. "Many people don't pay taxes;
there's no charity, and what you get from the government is all based on your wealth."
The Pakistani government has said it's improving education, but 155 million Pakistanis remain illiterate,
according to the United Nations. And the government is billions of dollars in debt while entangled in a
costly fight against India in Kashmir by using militant groups to fight a never ending war by proxy.
The killing of newborns gets little attention in Pakistan, and rarely are they investigated by a police force
that's often poorly trained, lacks resources and stays focused on what's perceived to be more important
crimes. In many parts of the world, female infanticide is still practiced through direct violence but also by
intentional neglect, according to the World Health Organization.
In some Asian countries, infanticide of girls is enough to skew the population figures in favor of males.
The United Nations found, for example, that there are 150 boys to 100 girls in parts of Asia, especially in
countries with extreme poverty and overpopulation such as Pakistan , India and China.
"Girls are seen as a burden, seen as a property which belongs to somebody else so people see that as a
waste of money and the wasting of an education of a girl said a Muslim Cleric at a madrassa in Karachi.
In Pakistan, until things improve, the Edhi Foundation said, it will keep more than 300 cradles in front of
its offices throughout Pakistan where families can drop off unwanted newborns. The foundation cares for
them and puts them up for adoption, no questions asked.
"It's for awareness -- that please don't kill your innocent babies," Kazmi said.
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Geeft het bovenstaande artikel niet genoeg basis voor alles wat ik bij elkaar heb gedacht en gezocht
via mijn onderzoek?
Ik inviteer alle mensen om alles wat ik heb neergeschreven te betrekken in discussies om alle informatie zo wijd mogelijk te verspreiden. Alleen op deze manier kunnen we zelfmoordterroristen beter
leren begrijpen en ook de reden waarom ze te verleiden zijn om zelfmoordterrorist te worden.
Door het begrijpen hoe misdadigheid groeit kun je misdaden bestrijden.

Is het nu duidelijk dat andere culturen in onze WESTERSE samenleving MOETEN integreren en niet met positieve discriminatie of gedoogbeleid horen te worden beschermd? En tegen wie eigenlijk? Tegen ons en onze cultuur?
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