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Milliókkal egyetemben nem akarjuk, hogy templomainkat bemocskolják, zászlainkat elégessék, gyermekeinket
megöljék, feleségeinket megtámadják, vagy megöljék.
Ez egyszerre levél és segítségkérés egy európaitól Visegrád Európája vezet?ihez és népeihez.
34 éves breton vagyok, francia állampolgár és független újságíró a szakmám. Ezt a segítségkérést számos nyugateurópai polgár nevében írom, akik naponta látják, hogy országok, térségek mélyen átalakulnak úgy, hogy
hamarosan és kétségtelenül azok már ne emlékeztessenek azon nemzetekre, amelyek az európai civilizációt
alkotják, amelyekhez mindannyian tartozunk.

Amikor mély átalakulásokról beszélek, nyilvánvalóan a bevándorlásról és nyugati társadalmaink
iszlamizációjáról van szó.

Tudom azt, hogy Önök, magyarok, csehek, szlovákok, osztrákok, lengyelek, Közép- és Kelet-Európa népei
utaznak, televíziót néznek és kérdéseket tesznek fel.
Vajon miért van az, hogy Párizs utcái minden múló nappal több és több afrikai, arab bevándorlóval vannak teli,
egyre nagyobb részüknek már van személyazonossági igazolványa és ?ket elitjeink franciáknak tekintik?
Miért van az, hogy azok a muzulmánok, akik Európa halálát és Allah uralmát akarják kontinensünkön, nyilvános
helyeken fejezhetik ki magukat, London utcáin?
Miért van az, hogy Anglia fehér b?rszín? asszonyait pakisztáni migránsbandák éveken át rabszolgaságban
tarthattak anélkül, hogy a hatóságok akár az ujjukat is felemelték volna?
Miért van az, hogy egy marokkói Rotterdam polgármestere, és egy pakisztáni Londoné?
Miért van az, hogy a német, francia, angol, belga n?k nem mernek már este kimenni az utcára országaink egyes
negyedeiben, mert félnek t?le, hogy bántalmazzák, s?t esetenként meg is er?szakolják ?ket?
Miért van az, hogy nyugat-európai országaink, amelyek kétségtelenül a múltban az európai civilizáció motorjai
voltak, ma demográfiailag kihalófélben vannak és etnikailag átalakulnak?
Nyilván Önök is felteszik maguknak mindezen kérdéseket, mint ahogyan sok más honfitársamhoz hasonlóan én is
felteszem.
Mára vezet?ink elhagytak bennünket. Még félelmetesebb, hogy a Nyugat népeinek egy része a jelek szerint
elfogadta a jöv?beni elt?nést, civilizációnk megrendülését, amit súlyosan és pénzügyileg támogat a Soros-galaxis.

Mindennap e sötét er?k mindent el akarnak pusztítani: európai azonosságunkat, értékeinket,
hagyományainkat.

Olyan városokban élünk, ahol ma találkozhatunk egy gyermekes transzszexuálissal és a szíriai frontról éppen
visszajött iszlamistával, miközben mindkett?t olyan veszélyes egyedek védik, akik a nemek
megkülönböztethetetlenségének, a korlátlan bevándorlásnak a védelmez?i, és akik naponta mutogatnak ujjal,
bélyegzik meg és ítélik el a fehér heteroszexuális, önálló és gyökereikhez ragaszkodó embereket.
Nyugat-európai társadalmaink a fejükre állva menetelnek. Elvesztettek mindenfajta racionalitást, ráadásul
megengedik, hogy a hivatalos médiumok és vezet?ink ujjal mutogassanak a magyarokra, csehekre, szlovákokra,
lengyelekre, akik olyan vezet?ket választottak a hatalomba, akik e népek és nemzetük, valamint közös civilizációnk
javát akarják.
Nem vagyok magyar, nem vagyok cseh, nem vagyok szlovák vagy lengyel: francia személyazonossági
igazolványom van, de ma ezerszer közelebb érzem magam Önökhöz, akik Európa nemzeteihez tartoznak, mint a
Ghánából, Nigériából vagy Törökországból érkezett migránsokhoz, akiknek mégis ugyanolyan állampolgárságuk is
2. oldal (összes: 4)

Yann Valerie francia újságíró nyílt levele „Visegrád Európája” vezet?ihez és népeihez
Közzétette: www.flagmagazin.hu (https://www.flagmagazin.hu)
van, mint nekem. Egyébként francia személyi azonossági igazolványomat felcserélném bármely pillanatban egy
olyanra, amely azt tartalmazza, ami én vagyok mindenek el?tt, azaz Európa és a keresztény hagyomány fehér
polgára.
Ma, Közép-Európa barátai, népei, unokatestvéreink, akik ugyanazon civilizációhoz tartoztok, mint mi Nyugaton,
tudjátok, hogy szükségünk van rátok, és hogy sorsunk ezentúl világosan a ti kezetekben van, hiszen az Európát
elpusztító gép olyannyira el van foglalva feladatával a legutóbbi években.
Tudnotok kell, hogy itt reményeink, szándékaink részben bennetek vannak, legyetek ezzel tisztában. Tudjuk azt,
hogy bennünket etnikai és kulturális elt?nésre ítéltek, ha ti, Visegrád és Kelet-Európa európai polgárai nem vesztek
tudomást azon hatalmas küldetésr?l, amely ma a tiétek, és amelyben minden eszközzel segítünk nektek. Azaz
Európánk és civilizációnk megmentésében.
Nektek megadatott annak a lehet?sége, hogy etnikailag homogén országokban éljetek, ahol a n?knek olyan
szabadság adatott meg, mint amib?l itt egyre kevesebb marad meg számukra. Olyan országokban, ahol már a
polgároknak a legkisebb korukban megtanítják, legyenek büszkék arra, amik és hogy honnan jönnek. Olyan
országokban, ahol az olyan szavak, mint a nemzet, a haza vagy a gyökerek nem jelentenek sértést. Olyan
országok, ahol az identitást vérrel és a történelemmel adják át.
Olyan országokban, ahol a házasság egy férfit és egy n?t egyesít, és ahol egy külföldit adott esetben tiszteletben
tartva fogadnak be. Olyan országok, ahol a férfiakat és a n?ket arra bíztatják, legyenek gyermekeik, neveljék fel,
szeresség ?ket és nyújtsanak nekik stabilitást, folytonosságot, tudatosítsák gyökereiket és sorsukat.
Ugyanez a sors, az európai sors az, amit sok honfitársamhoz hasonlóan át szeretnék adni holnap gyermekeimnek.
Ez ugyanaz a biztonságos, kellemes, örömteli, hagyományokban gyökerez? jöv?, amit át akarunk nekik adni.
Ez az, amiért sorsunkat a ti kezetekbe helyezzük, és amiért szükségünk van rátok, hogy segítsetek nekünk
harcolni Európa megmentésében a biztos elt?nést?l, ha európaiak millióit azon veszélyes bolondok kezében
hagyják, akik abból egy multikulturális, több etnikumú, közömbös és végs? soron afrikai földdé akarják változtatni,
ha hinni lehet a globális demográfiának.
Ébredjetek tudatára ennek a küldetésnek és annak a reménynek, amelyet kezetekbe teszünk. Nem akarjuk, hogy
holnap ugyanolyan sorsunk legyen, mint a dél-afrikai fehéreknek.

Milliókkal egyetemben nem akarjuk, hogy templomainkat bemocskolják, zászlainkat elégessék,
gyermekeinket megöljék, feleségeinket megtámadják vagy megöljék.

Súlyos órákat élünk – és független újságíróként nagyon is látom, mi megy végbe ma Franciaországban,
Németországban vagy az Egyesült Királyságban. Az ellenzéki hangokat elhallgattatják, a szólás szabadsága már
nem létezik és a szólásszabadság gyakorlóit bíróságok elé hurcolják azon politikusok utasítására, akik hatalmukat
a nemzetellenes oligarchák kezében lév? médiumok által befolyásolt választásoknak köszönhet?en gyakorolják.
A demokrácia szó semmit nem jelent azokban az országokban, ahol a választói távolmaradás már a többségé, és
ahol nem választott kormányok – mint Brüsszelben – aljas törvényeket hoznak Európa elpusztítása céljából.
Európa polgárai, legyetek magyarok, csehek, szlovákok, osztrákok, lengyelek vagy bármilyen más nemzetiség?ek,
akik büszkék vagytok történelmetekre és gyökereitekre; ti, akik tudjátok, hogy az elnyomás, a megszállás az, ami
elt?néssel fenyeget, mint ahogyan azt mindig is tudtátok történelmetek során, segítsetek nekünk!
És hassatok oda, hogy sorsunk civilizációnk sokféleségében egyesüljön évszázadokra, hogy Európa éljen!
Yann Vallerie
Yann Vallerie 2013 óta a bretagne-i Breizh-info.com hírportál f?szerkeszt?je, akinek cikkei számos más, független
francia és belga médiumban jelennek meg.
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Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
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