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 الكبرى لبجيدا "الوروبيين الوطنيون ضد أسلمة الغرب" اليوم تنتهي19في نزهة المساء التاسعه عشر 
.بالكلمات التالية من وحد من المصرين القدماء

 عاما) هو مسيحي قبطي نشأ في مصر و تزوج في وقت لحق المانية وعاش في67موريس برسوم (
ألمانيا لسنوات عديدة. درس الرياضيات والفيزياء، من بين مواد عديده اخخرى، وهو عارلفا  ممتاز بللسلم.

 هنا النص تقريبا بالكامل٠وتحدث كعضو مجلس إدارة حركة المواطنين باكس أوروبا في بجيدا

وطنى مصر كان له حضارة عظيمه تطورت على مدى آلف السنين. مصر هي مهد القبطيه المسيحية
 بلدا في57ومنذ قرون سادت المسيحية القبطية.واليوم  يسود في مصر السلم، كما هوالحال في 

جميع أنحاء العالم. أنا، مثل المليين من أبناء بلدي كانوا ضحايا للسلمة، وما كان يرافقها من التشريد
لثقافة المصرية القديمه. اليوم  نحن المسيحيين القباط اصبحنا أقلية للمصرين القباط  ومن التدمير لل

 .مضطهدة في بلدهم مصر
  .احزروا ان ل يحدث هذا لكم فى بلدكم

السلم يتبع  "هدف السيطرة على العالم " 
لقد علمنا التاريخ أن السلم أينما استقر بشكل دائم فى مكان، قد دفع  كل الثقافات والديان"

. السبب فى ذالك هوارجوكم ان تحزروا أن ل يحدث  لكم مثل هذا ٠التقليدية إلى الحافة أو دمرها
مطالبة السلم بالهيمنة العالمية  التى ل تتوقف عند حدود. لغتي الم هي اللغة العربية

 .فمصادرالنصوص السلمية  أعرفها جيد جدا،  جدا وأعرف ما أتحدث عنه

إذا كنتم ل تعرفون المخاطر الناشئة من السلم ول تتخذون مبكرا  حزرا   ضد خطر السلمة، فسوف
.تعانون في ألمانيا و فى أوروبا  نفس مصير جميع البلدان الخرى التي كانت خاضعة للسلم

يجب علينا أن نقف معا للحفاظ على الثقافة الغربية. يجب علينا أن ندافع عن قيمنا المشتركه من خطر
السلمة فى هذا المجتمع، ندافع عن الديمقراطية وحقوق النسان

وأحثكم على اكتساب المعرفة الموثوقة عن السلم وأهدافه. ارجوكم إلقاء نظرة على كيفية ما يتعلق
.المر بحقوق النسان في منبع وطن السلم، مثل المملكة العربية السعودية

 ل تصدقون عبارات مثل "السلم يعني السلم"، أبقوا فى ذلك الطريق،  بارك ا بجيدا

 Koegida.de وكان قد حجز الموقع 

ويرغب في إنشاء فرع من بجيدا فى  كولونيا. "يوفر ذاك بالفعل كل الوسائل التي يمكن استخدامها
 كدليل ضد أكاذيب الصحافة ". يقول برسوم. كان خطابه وسط تصفيق قوي من المتظاهرين
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