Mają krew na rękach
JADWIGA CHMIELOWSKA
Niemcy i Francuzi, a właściwie ich wybrane demokratycznie władze, prześcigały się
w obłaskawianiu Putina. Francuzi cieszyli się na te drobne euro, które miały strumieniem
płynąć do farmerów. Wieprzowina eksportowana miała karmić Rosjan i w ten sposób
odstręczać ich od dalszego prowadzenia wojny. Wszak człowiek syty jest bardziej leniwy…
Trudno powiedzieć, czy głupota, czy chciwość, ale Putin dostał sygnał – „Jesteśmy słabi,
można nas kupić, nie jesteśmy solidarni, macie wolną rękę” (Brak zgody KE na łamanie
solidarności w sprawie rosyjskiego embarga – wyjątkiem takie kraje jak Francja).
Mógł to też być sygnał Francuzów, wysłany na Kreml – zrobimy, co zechcesz, Władimirze
Władimirowiczu, ale trzymaj swoich terrorystów z dala od nas. Czeczeni od Kadyrowa to
renegaci, zdrajcy własnego narodu. Służą tym, którzy wymordowali ich naród i zmusili do
emigracji. To, że są muzułmanami, to nic nie znaczy. Kreml przez bezpiekę bułgarską zlecił
zamach na Papieża-Polaka członkowi organizacji „Szare Wilki” z Turcji.
Najpierw lewackie pismo szydziło z religii, nie tylko muzułmańskiej, ale i chrześcijańskiej
i prowokowało. Ciekawe, czy ktoś z dziennikarzy śledczych podążył tropem finansowania
tegoż. Nie zdziwiłabym się, gdyby ślad zawiódł do Łubianki. Opłakiwanie lewackiego brukowca szydzącego z religii ma teraz kolejne zadanie wyznaczone przez Kreml. Należy
napuścić muzułmanów na chrześcijan, a chrześcijan na muzułmanów. Wojna religijna w sytej
Europie to marzenie Putina. Rosyjskie czołgi i desant przeprowadzony z mistrali będą
ratować cywilizację europejską. To, że od dziesięcioleci Rosjanie, czerwoni czy biali,
wspierają terroryzm, jest jasne. Nieprzypadkowe jest skorelowanie wybuchu wojny Państwa
Islamskiego nie tylko na Bliskim Wschodzie, terroryści zaczynają też atakować spokojne
dotąd państwa w Afryce, w zgodzie z interesami Moskwy. Wszystko to ma odwrócić uwagę
od Ukrainy i zapędów Kremla do odtworzenia imperium.
Najbardziej skorumpowanym przez Moskwę państwem są Niemcy. Gazprom jest bogaty
i zatrudnia wielu niemieckich polityków. Niestety, buta niemiecka i chęć przewodzenia
Europie bardzo pomaga w realizacji planów Kremla. Niemieckich porządków nie da się wprowadzić w wolnych społeczeństwach. Niemcy nie mogą też w nieskończoność żerować na
innych narodach. Zniszczenie gospodarek krajów Europy Środkowej nie było przypadkowe.
Jestem wdzięczna b. ministrowi Sienkiewiczowi za powiedzenie prawdy, że państwo
polskie istnieje teoretycznie. Dowodem na to jest zlecenie planu restrukturyzowania kopalń
zagranicznej spółce (Cichy doradca Ewy Kopacz).
Jeszcze ciekawszą jest informacja o tym, że to „Roland Berger Strategy Consultants,
największa niemiecka firma doradcza, przeprowadziła w 2013 r. audyt w Kompanii
Węglowej, Jastrzębskiej Spółce Węglowej i Katowickim Holdingu Węglowym. Koszty audytu
– jak poinformował portal „wnp.pl” – wyniósł ok. 1,5 mln zł. Według portalu sfinansowanie
audytu leżało po stronie spółek węglowych, w których go przeprowadzono” – podał portal
(Niemcy sterują likwidacją polskiego górnictwa).
Nic więc dziwnego, że Węgrzy, a teraz Grecy, których gospodarki zostały zniszczone, nie
chcą dyktatu Unii – czytaj Niemiec. Kiedy Orbán zaczął walczyć o interesy swojego kraju, był
przez UE tresowany. Na to tylko czekał Putin. Europa sama wpycha te kraje w ręce Rosji. No
cóż, z deszczu pod rynnę, można i tak. I jeszcze nasz były minister spraw zagranicznych Sikorski proszący Niemców o przewodzenie Europie – głupota czy zdrada, chciałoby się zapytać.
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No cóż, Putin byłby głupi, gdyby nie skorzystał z tylu zachęt do kontynuowania wojny na
Ukrainie. Nie wiem tylko, czy narody, które pozwalają sobą rządzić miernotom i zdrajcom,
wiedzą, że to one ponoszą odpowiedzialność. Za zbrodnie Hitlera przez długie lata Niemcy
źle się kojarzyli w całym świecie. Czy teraz narody Europy zdają sobie sprawę z tego, że są
współwinne zbrodniom dokonywanych przez rosyjskich sołdatów na Ukrainie? Ciekawe, czy
też zdają sobie sprawę z tego, że zachęcają do kolejnych zamachów terrorystycznych? Rosja
cofa się jedynie przed siłą i zdecydowaniem.
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