
Prohrálijsme a poneseme násleďcy

I l ž minimálně tisíc let bojuje kŤesťan-

l l ská Ewopa s islámswm PŤedním q/-
\J chodem. Úspěchy i nerispěchybyly' 
na obou stranách. Arabové došli k Pyre.
nejím' lďižáci dobyli Svatou zem, Turci
ovládli Balkán a dokonce oblébďi VídeĎ,
angličtí a francouzští kolonisté ovláďi se-
verníAfriku a Persii.

Boj pokračoval i po druhé světové vá]ce.
Napadli jsme Libyi, Afghánistán, Írán,
Irák, nyní bojujeme v S'rii, podpoŤili jsme
revoluce v Egyptě, Tunisku, hájíme Pales-
tince. Zkušeny politik by mi jistě opono.
val, že jsme nikoho nenapadli, že to bylo
rozhodnutÍ světového společenství a jen
jsme pomáhali stoupenc m demokracie,
protoŽe máme pňece povinnost pomoci
těm, kteŤí usilují o... blá; blá.

Tu válku prohráváme. A to dokonce zp .

sobem naprosto fatálním a poneseme za
to následky. Islamisté totiž proti námpou-
áli naše vlastní zbraně. NehovoŤÍm o samo.
pďech a tancích, které se ve jménu demo-
lcacie už celá desetiletí dodávajíbojovní-
k m' kteŤí pakjejich hlavně otoó proti
nám. HovoŤím o nejhrozrrější zbrani hro.
madného ničenÍ, která je ve wych dtisled.
cích strašnější neŽ atomová bomba. I když
tci ni moŽná parado ně, tou strašnou
zbraní jsou .|idská práva...

Islámské země měly wé politiďé systé-
my, li:teré se opíraly o náboženswí atisíďe.
té traďce. T} systémy byly jiné a my jsme
rozhodli, žejsou špatné. V tom nás utvrdily
nepočetné hloučlcy aktivistti' ktefi pŤed ka-
merami západoewops\f ch televizních štá-
bri Kičeli na hlavních náměstích po svobo-
dě. Z toho jsme vyvodili, Že všechny tyhle
země touá po ewopské demokracii.

Ale protoŽe ji ty země nechtěly pŤijmout
dobrovolně, poslali jsme letadla, aby od-

p rce bombardovďa, poslali jsme tanky
a vojáky, kteŤí snadno zahnali špatně vy.
zbrojené domácí armády. Máme pŤece
technickou pŤevahu' my tu válku musíme
vyhrát! Leč už dávní dobyvatelé upozorĎo-
vali, Že není obtíŽné obsaďt nepŤátelské
rizemí' a]e udržet je'

PodpoŤili jsme kolaborantské v|ády aza-
čali hlásat naši demoliraď. Stoupenci islá.
mu začali s teroristic\Ími Íttoky. T}nám á.
vot znepŤíjemnily' a]e rozhodně nás ne-
moh|y porazit. A tak nastala druhá fáze.
Proč s námi bojovat zbraněmi, stačí, aby
se do Ewopy odstěhovaly statisíce muslim.
s\fch rodin. VŽdl proč se válčí? Aby se
obsaďla nepŤátelská tizemí.

fumané ve starověku postavili proti Ger.
mánrim Lirnes Romanus a po několikgene-
rací odráželi nájezdy germánslcfch váleční-
kri. Leč potom Germáni zrněnili taldiku. za
Limes se dostávali už ne jako ťttočnÍci, ale
jako lidé' kteŤí chtějí na Ťímském tizemí
át. fumané se zpočátku bránili, jenže co-

pak mriŽete pobíjet germánské rodiny
s dětrni, pokud pŤicházejí v míru? Exodus
na Ťímské rizemí polrračoval, protože tam
seŽilo lépe neŽna zemí ovládanémbarba-
ry. Nakonec se Římané vzdď tomu nápo.
ru liď a Limes opustili. To byl konec staÍo'
věkéhofuma.

UŽ dávní dobyvatelé
upozornovďi, Že není
obtíŽné obsadit
nepŤátelské uzeml ale
udrŽet je.

Piesně totéž nám uchystali stoupenci islá.
mu. opus .,|i jsme svrij Limes, otevŤeli jsme
hranice Ewopy, pŤestali jsme dělat to, co
dělá každf fungující stát' a toje ochrana in.
tegdty a suverenity země ajejích občan .
Jistě, ]ze hovoiit o hdské solidaritě, o huma-

nismu a já nevím o čem všem, ale cesta do
pekla je vždycky dlážděná dobrÍmi timys-
ly. Bohužel realita' podle níž lidswo po tisÍ
ciletí funguje' je jiná. AIe rozhodně to nej-
sou myšlenky dnešních politic\fch elit; kte.
ré zavánějíbolševic\ftn anarďrismem a chi-
liastic\fmi pŤedstavami o lGálovsfuí Bo-
ám. Historie se bohužel neustále opakuje!

Zveďi jsme álku za lidská práva, a tu vál-
ku prohráváme. Nebo lépe Ťečeno, uŽ
jsme probráli. Jakmile se barbďi dostali za
Limes Romanus, nebylo už pro anticlc'Í
svět záchrany. A stejně jako fumarié, i my
poneseme jako poražení následky.

Nikdo neumí odhadnout' kolik běženc
ještě do Evropypfijde. Ale nepochybujme,
že se naši islámští nepŤátelé budou snaát,
aby těch lidí bylo co nejvíce. BěŽencijsou
samozŤejmě obyčejní pěšáci, kteŤí za nic
nemohou a kteŤí rozhodně tím vším trpí,
jenŽe boj o moc si nehraje na spravedlnost
a milosrdensM. A pravda je, že jsme to
byli my, kdo tohle celé rozpoutal.
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