Geert Wilders, presedintele Partidului Libertatii din Olanda a tinut un discurs impresionant in fata senator
Scris de Sighet Online
Joi, 19 Mai 2016 09:23 - Ultima actualizare Joi, 19 Mai 2016 09:49

''Va multumesc foarte mult pentru ca m-ati invitat.

Vin in America cu o misiune. Nu este totul bine in lumea veche. Se contureaza un imens
pericol si este foarte greu sa fii optimist.

S-ar putea sa ne aflam in faza finala a islamizarii Europei. Acesta nu este numai un pericol
actual si transparent pentru insusi viitorul Europei, ci un pericol pentru America si pentru
intreaga supravietuire a Vestului.

Statele Unite constituie ultimul bastion al civilizatiei apusene care ar infrunta o Europa
islamica. Mai intai, voi descrie situatia existenta pe teritoriul Europei, iar apoi voi spune cateva
cuvinte despre Islam.

Europa, pe care dumneavoastra o cunoasteti, este in schimbare. Dvs. ati vazut, probabil,
evenimente importante, anumite semne. Dar in toate aceste orase, uneori la numai cateva case
distanta de destinatiile dumneavoastra turistice, este o cu totul alta lume.

Este o lume a societatii paralele create de imigrarea musulmana in masa. Pretutindeni in
Europa se ridica o noua realitate: intregi cartiere musulmane, unde rezida sau, macar, poate fi
vazuta foarte putina populatie indigena.

Si daca este, ajunge s-o regrete. Si acest lucru este valabil chiar si pentru politie. Este o lume
a esarfelor pe cap, o lume in care femeile se preumbla intr-o tinuta in care nu li se vede fata si
cu o droaie de copii dupa ele, iar sotii lor, sau daca preferati proprietarii lor de sclavi, pasesc cu
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trei pasi inaintea lor.

Ai moschei la multe colturi de strada. Pravaliile au semne pe care nici dumneavoastra si nici
eu nu le putem citi.

Cu greu veti gasi vreo activitate economica.Exista ghetouri musulmane, controlate de fanatici
religiosi.Exista cartiere musulmane si ele cresc ca ciupercile in toate orasele de-a curmezisul
Europei. Acestea sunt constructiile de blocuri pentru controlul populatieicrescande a Europei,
strada cu strada, cartier cu cartier, oras cu oras.

Exista acum mii de moschei in toata Europa. Cu congregatii mai largi decat in bisericile
crestine. Si in fiecare oras european exista planuri de a construi supermoschei care sa faca sa
para si mai pitice fiecare biserica in acea regiune.

Semnalul este evident: Noi dominam!

Multe orase europene sunt deja pe un sfert musulmanizate: luati doar Amsterdamul, Marsilia
sau Malmo in Suedia.

In multe orase, majoritatea populatiei sub 18 ani este musulmana.Parisul este acum
inconjurat de un cerc de cartiere musulmane.Mohamed, este acum cel mai popular nume in
randul baietilor, in multe orase.In unele scoli elementare din Amsterdam nu se mai poate vorbi
despreferme, deoarece asta ar insemna sa se mentioneze si porcul, ceea ce ar fi o insulta
pentru musulmani.

Multe scoli din Belgia si Danemarca servesc elevilor numai &quot;halal food&quot; (adica
mancare acceptata de religia musulmana, fara carne de porc sau carne de animal nesacrificat
conform ritualurilor musulmane).

In Amsterdam, candva un oras tolerant, gay-ii (adica homosexualii) sunt crunt batuti aproape
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exclusiv de catre musulmani.

Femeile nemusulmane aud regulat strigandu-li-se &quot;curva, curva&quot;. Antenele de
televiziune nu sunt indreptate spre canalele locale, ci numai spre statiile din tarile de
provenienta musulmana.

In Franta, profesorii de scoala sunt indrumati sa evite autorii care sunt considerati
&quot;ofensivi&quot; musulmanilor, inclusiv Voltaire si Diderot; acelasi lucru este valabil si
pentru Darwin.

Istoria Holocaustului nu mai poate fi predata in scoala din cauza sensibilitatii musulmane.

In Anglia, tribunalele &quot;Sharia&quot; fac acum parte oficial din sistemul legislativ britanic
(tribunalele sharia sunt instante judecatoresti musulmane, care actioneaza si din moschei - n.t.)

Multe cartiere ale orașelor din Franta sunt astazi zone de &quot;necirculat&quot; pentru
femeile fara capul acoperit cu un sal.

In urma cu o saptamana, un barbat aproape a murit dupa ce a fost batut de musulmani pe o
strada din Bruxelles, pentru ca a fost vazut band, cand la ei era Ramadanul.

Evreii parasesc Franta in numar record, fugind de cel mai crunt val de antisemitism de la al
doilea razboi mondial. Franceza este o limba vorbita astazi curent pe strazile din Tel Aviv si
Natania, din Israel.

As putea continua cu multe povestiri de acest gen, povestiri despre islamizare.

Un total de 54 de milioane de musulmani traiesc astazi in Europa.Intr-un calcul recent al
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Universitatii San Diego , s-a constatat ca in numai urmatorii 12 ani, 25 % din populatia Europei
vor fi musulmani. Bernatd Lewis a prezis o majoritate musulmana pana la sfarsitul acestui
secol. Acestea, desigur, sunt numai cifre.

Si cifrele n-ar fi amenintatoare daca imigrantii musulmani ar manifesta o tendinta de asimilare.
Insa sunt infime semnele in sensul asta.

&quot; Pew Research Center &quot; a raportat ca jumatate din musulmanii francezi considera
loialitatea lor fata de islam mai puternica dacat loialitatea lor fata de Franta ( Pew Research
Center este o organizatie americana care ofera optiuni, atitudini si tendinte ale opiniei publice
din SUA si din lume - n.t.)

O treime dintre musulmanii francezi nu se opun deloc atacurilor sinucigase.Iar Centrul Britanic
pentru Coeziune Sociala a comunicat ca o treime din studentii musulmani britanici se pronunta
pentru un &quot;califat&quot; mondial.

Musulmanii cer sa &quot;li se arate respect&quot;, iar noi le aratam acest respect: avem
sarbatori musulmane oficiale de stat.

Procurorul General crestin-democrat tinde sa accepte &quot;sharia&quot; daca exista o
majoritate musulmana.

Avem ministri, membri de cabinet, cu pasapoarte de Maroc si Turcia. Cererile musulmane
sunt sustinute de comportari nelegale, mergand de la crime marunte si violente intamplatoare,
de exemplu contra lucratorilor pe ambulante si soferi de autobuz, pana la razmerite pe scara
redusa.

Parisul a vazut asemenea revolte in suburbiile sale. Eu ii numesc pe acesti criminali
&quot;colonisti&quot;. Pentru ca asta sunt.
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Ei nu vin sa se integreze in societatile noastre; ei vin sa integreze societatile noastre in
Dar-al-Islam - ul lor. Din cauza asta sunt colonisti (Dar-al-Islam este o sectiune a islamului
mondial - n. t.)

Multe din aceste violente de strada, de care am pomenit, sunt indreptate exclusiv impotriva
nemusulmanilor, fortand pe multi dintre bastinasi (localnici) sa paraseasca propriul lor cartier,
propriul oras, propria tara .

Mai mult, musulmanii reprezinta astazi un numar de votanti care nu se poate ignora.

Al doilea lucru pe care trebuie sa-l stiti este importanta profetului Mohamed. Conduita lui este
un exemplu pentru toti musulmanii si nu poate fi criticata. Acum, daca Mohamed ar fi fost un om
al pacii, cum ar fi, sa spunem,Gandhi sau Maica Tereza, n-ar fi fost nici o problema. Dar
Mahomed a fost un sef de banda, un asasin, un pedofil si a avut mai multe casatorii in acelasi
timp. Traditia islamica ne povesteste cum s-a luptat el in batalii, cum si-a omorit dusmanii si
chiar cum executa prizonieri de razboi.

Mohamed insusi a masacrat tribul iudeu al lui Banu Qurayzah. Daca ceva este bine pentru
Islam, e bine; daca este rau pentru Islam, este rau.

Sa nu incerce nimeni sa va pacaleasca cu faptul ca islamul ar fi o religie. Desigur, are un
Dumnezeu, o lume de apoi si cele 72 de fecioare.

Dar, in esenta, Islamul este o ideologie politica. Este un sistem care stabileste reguli precise
pentru societate si pentru viata fiecarei persoane.

Islamul vrea sa dicteze fiecare aspect al vietii. Islamul inseamna &quot;resemnare&quot; sau
supunere. Islamul nu este compatibil cu libertatea sau cu democratia, pentru ca se straduieste
sa obtina &quot;sharia&quot;, in dorința de a deveni o religie totalitara.

5/7

Geert Wilders, presedintele Partidului Libertatii din Olanda a tinut un discurs impresionant in fata senatori
Scris de Sighet Online
Joi, 19 Mai 2016 09:23 - Ultima actualizare Joi, 19 Mai 2016 09:49

Acum stiti de ce Winston Churchill a numit Islamul &quot;cea mai retrograda forta din
lume&quot; si de ce a comparat &quot;Mein Kampf&quot; cu Coranul.

Publicul a acceptat sincer povestea palestiniana si vede Israelul ca agresor. Dar eu am trait in
tara aceea si am vizitat-o de o multime de ori.

Eu sustin Israelul. Intai, pentru ca este patria evreeasca dupa doua mii de ani de exil,
incluzand Auschwitz-ul, in al doilea rand pentru ca este o democratie si in al treilea rand pentru
ca Israelul este prima noastra linie de aparare. Aceasta micuta tara este situata pe linia de lupta
contra jihadului,impiedicand avansarea teritoriala a Islamului. Israelul infrunta linia de lupta a
jihadului la fel ca si Kasmirul, Kosovo, Filipinele, Sudul Tailandei, Darfur in Sudan sau Libanul.
Israelul este pur si simplu in cale.

Asa cum a fost si Berlinul de Vest in timpul razboiului rece.

In tara mea, in Olanda, 60% din populatie considera imigrarea in masa a musulmanilor, drept
greseala politica numarul unu de la al doilearazboi mondial incoace. Si alti 60% considera
Islamul ca cel mai mare pericol.

Luminile se pot stinge in Europa mai repede decat va puteti imagina. O Europa islamica
inseamna o Europa fara libertate si democratie, un desert economic, un cosmar intelectual si o
pierdere de putere militara pentru America , deoarece aliatii sai se vor transforma in dusmani,
dusmani cu bombe atomice.

Cu o Europa islamica, America va trebui singura sa apere mostenirea Romei, a Atenei si a
Ierusalimului.

Dragi prieteni, libertatea este cel mai pretios cadou. Generatia mea niciodata n-a trebuit sa
lupte pentru aceasta libertate,ea ne-a fost oferita pe o tava de argint, de catre oamenii care au
luptat pentru ea cu viata lor. Pe tot cuprinsul Europei, cimitirele americane ne amintesc de baieti
tineri care niciodata n-au ajuns acasa si a caror amintire noi o pretuim.
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Generatia mea nu este proprietara acestei libertati; noi suntem numai pastratorii, paznicii ei.
Noi putem doar preda aceasta libertate greu obtinuta, copiilor Europei, in aceeasi stare in care
ne-a fost oferita noua. Noi nu putem ajunge la nici o intelegere cu mulahii si imamii (conducatori
religiosi musulmani - nota mea).

Generatiile viitoare nu ne vor ierta niciodata. Noi nu ne putem risipi libertatile. Pur si simplu nu
avem dreptul sa facem asta. Trebuie sa facem tot ce este posibil acum pentru a opri aceasta
stupiditate islamica, pentru ca sa nu poata distruge lumea aceasta libera pe care noi o
cunoastem.

Va multumesc,

Geert Wilders, presedintele Partidului Libertatii din Olanda, membru al Parlamentului olandez''

Sursa: dcnews.ro
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