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sen lekande bonde som inte gav mat till djuren du är det något en tupp blir ilsken över så är det just
töntar myndighetspersoner samt djurplågare för ger man inte mat till dom så kan dom ju inte åka till
affären och handla sen du så är det värre idag att misshandla djur än ge sig på folk specielt svenskar
det går bra ok du ger dej på svenskar inte svartskallarna sen har du fått skattemedel för att du ska
bedriva personförföljelse du har allso ett uppsåt till vad du håller på med. sen ska du veta att dessa
pengar du fått är stulna av en terrorist som leker styrande av landet ok en idiot till muslimska
brödraskapet en terrorist det är denna du fått pengar av för denna lilla skurk kan med sossepckets
hjälp ta kontroll över landet och plundra och våldföra sig på folket som betalar skatt som regeringen
jävlas med och du ni hjälper till det du inte lite olagligt utan verkligen mycket denna leksaksregering
har stiftat lag att samröre med terrorister är olagligt men dom avser inte att följa det för dom sätter
sig över det som sagt regeringen du allt slödder medlöpare har en terorist som sin husse och anser
ska ge sig på svenskarna, a'v den orsaken att samma skurkar har sätt till att ta över så regeringen är
över så kallade rättsväsendet och det är just dom som vill du ska på deras bestälning önskan
personförfölja svenskarna enligt avtalet som ingen av dom har mandat att ingå . så här är det dom
ska dom ta över så har svenska staten i hemlighet för att svenskarna inte ska få veta om att dom är
förådda blåste av en terrorist samt sossepacket. så allt som beslutas efter avtalet skrevs så är det på
följande sätt svenska staten beslutar inget för det gör den nya som inte har meddelat att den har
kapat landet allso är olaglig sen använder denna skurk till terrorist svenska statens kassakista att
plundra ur det är av den dom har skickat pengar till dej allso allt är olagligt dom har inte rätt att ge
dej några pengar samt ska användas av dej er för att personförfölja folk så du är hälare tar mot
nnansering som är stulen från folket penningtvättat sen skickat utan mandat av teroristen som har
kapat landet för ett syfte personförfölja dom som har blivit av med pengarna. detta går så länge det
går för denna terrorist skyddar detta men skulle något parti som följer lagarna och avser att göra det
en regering ska göra så har ni samtliga inblandade hur många åtalspunkter mot er och då inte en
köpt domstol som husse bestämmer över ok. för i klartext skriva följande . om folket skulle rösta på
säkerhetspartiet som avser att följa lagarna som skydda skattebetalarna. så samröre med terrorister
personförföljelse landsförädare peningstvättare och mycket mera . du ska ha i tanke att sen 1974 när
kontraktet skrevs att en terrorist samt sossepacket ingen av dom har mandat eller hålla detta avtal så
upphörde svenska staten som beslutande part men nns kvar att plundra pengarna från staten utan
behörighet, en tribinal som säkerhetspartiet avser att tillsätta hur många är det tror ni att ni samtliga
förbrytare kan få glöm allt som heter inte fäls för det är omöjligt med en tribinal som inte är köpta
som alla domstolar idag är. se olagliga i spanien ett eu land ck en mördare av en polis 120 år eta
medlemmar som är var terrorister ck 3.000 5.000 år hur många år tror ni skulle få ok jag kan avslöja
att ni kommer inte levande ut sen kommer folket få rösta av avrättning till alla dessa yrkesförbrytare.
ok du blir kränkt men varför blir det inte det när jag har skrivit till dej din yrkesbrottsling svara på den
saken du . jag har skrivit förut inget svar ingen anmälan varför ger du dej bara på snälla svenska
medborgare med pengar eller vad håller du på med för om du kan tåla det jag har skrivit förut så kan
du tåla det du har fått andra dömda för ok svara på den saken du detta är ett öppet brev kommer att
nnas på jige.jige.eu du kan svara på det där eller skicka till oss på jk@lige.eu du ska veta att jag är
verkligen glad att du svarar på detta ska du veta.
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101 07 se bolagor på tidigare skrivelser

ok mycket trvlig dag önskar ja dej eller om jag ska vara ärlig

du ska ha sån otrevlig dag som du nånsin kan få
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