Kudlanka

SLABINY ZÃ•PADNÃ•HO STYLU Å½IVOTA
StÅ™eda, 31 kvÄ›ten 2017

SouÄ•asná evropská jatka nejsou niÄ•ím v porovnání s tím, co nás je&scaron;tÄ› Ä•eká&hellip;Ta cesta bude dlouhá,
krvavá a bohuÅ¾el zatím se jeví jako dost jednostranná. A není to &scaron;ikovností nepÅ™ítele, ale prachsprostou niÄ•emnost
evropských politikÅ¯... Je tÅ™eba pojmenovat vÄ›ci pravými jmény a nalít si, jak se Å™íká, Ä•istého vína. Útok v Manchesteru z
poukázal na praktickou nemoÅ¾nost takovým událostem pÅ™edejít.
AlespoÅˆ to tedy platí v zemích, do kterých si pustili zlo jménem islám. O jednostrannosti jsem v úvodu psal proto,
protoÅ¾e zatím (a nic nenasvÄ›dÄ•uje tomu, Å¾e by se mohlo zaÄ•ít blýskat na lep&scaron;í Ä•asy...) jsou stále teroristé ne o je
krok vepÅ™edu, ale o celou míli. Zajímavé na vÄ›t&scaron;inÄ› pÅ™ede&scaron;lých útokÅ¯ v EvropÄ› je to, Å¾e se jich jak
pí&scaron;u, ve vÄ›t&scaron;inÄ› dopustili takzvaní &bdquo;rodilí&ldquo; Evropané, tedy lidé, kteÅ™í se buÄ• v EvropÄ› uÅ¾ na
nebo sem pÅ™i&scaron;li jako velmi malé dÄ›ti. Z toho lze usoudit, Å¾e tací lidé si plnÄ› uvÄ›domují slabiny západního stylu
Å¾ivota a dokáÅ¾ou je s pÅ™ehledem vyuÅ¾ít ve svÅ¯j prospÄ›ch. Jako neskuteÄ•nÄ› mimózní a aÅ¾ drzé mnÄ› pÅ™ijde na
paní Merkelové po vÄ›t&scaron;í nutnosti lep&scaron;í práce tajných sluÅ¾eb pÅ™i odhalování podobných podhoubí
teroristického zla. Jak vÅ¯bec mÅ¯Å¾e mít takovou drzost nÄ›co takového vypustit do svÄ›ta Ä•lovÄ›k, který svým pÅ™ímým je
po&scaron;lapal a doslova zniÄ•il nÄ›kolik desetiletí dlouhou a piplavou práci tajných sluÅ¾eb v&scaron;ech zemí Evropy?!
Byla to právÄ› ona a politici typu pÅ™edsedy evropské komise, pana Junckera, kteÅ™í pÅ™ímo zapÅ™íÄ•inili fakt, Å¾e do Evr
pÅ™i&scaron;lo spolu s vlnou uprchlíkÅ¯ tisíce potenciálních teroristÅ¯, kteÅ™í se doslova vypaÅ™ili v mnoÅ¾ství rodinných va
EvropÄ› Å¾ijících muslimÅ¯, a kteÅ™í zatím neútoÄ•í z jednoho prostého dÅ¯vodu. Zatím se totiÅ¾ neodkázali tak zcela zorient
zatím nemají potÅ™ebné zázemí, funkÄ•ní síÅ¥, finanÄ•ní prostÅ™edky a dal&scaron;í atributy, které budou pro své poslání
potÅ™ebovat. Je ale navýsost jasné, Å¾e je jen otázkou Ä•asu, neÅ¾ se dÅ¯kladnÄ› pÅ™ipraví a vzhledem k jejich poÄ•tu ná
budoucnu neÄ•eká opravdu nic hezkého. To je pÅ™esnÄ› ten mezník, za který paní Merkelová a spol. nevidí, nebo nechtÄ›jí
vidÄ›t. Nevím, zda je to tím, Å¾e ani ona, ani pan Juncker nemají vlastní dÄ›ti, nebo zda je dÅ¯vod nÄ›kde jinde. Pravdou
zÅ¯stává, Å¾e je to vinou a slabostí právÄ› politikÅ¯ tohoto typu, Å¾e se v EvropÄ› dÄ›je to, Ä•eho jsme svÄ›dky, a Å¾e se bud
je&scaron;tÄ› hor&scaron;í vÄ›ci. Trend dne&scaron;ní doby v celé EvropÄ›, snad vyjma zemí V4, je takový, Å¾e kdyÅ¾ nÄ›kdo
politikÅ¯ zaÄ•ne nahlas pojmenovávat vÄ›ci pravými jmény, kdyÅ¾ nÄ›kdo nahlas a pÅ™ímo oznaÄ•í za pÅ¯vodce teroristického
pekla v EvropÄ› problém pÅ™íchodu muslimÅ¯ do evropských zemí, je &scaron;mahem oznaÄ•en za nácka, v lep&scaron;ím
pÅ™ípadÄ› za populistu. Je to divná doba, kdyÅ¾ je nÄ›kdo, kdo nahlas Å™ekne pravdu o realitÄ› souÄ•asného stavu, oznaÄ•e
Ä•lovÄ›ka, který se nÄ›jakým snad podlým zpÅ¯sobem snaÅ¾í získat veÅ™ejnost na svou stranu.
Zvlá&scaron;tní je, Å¾e j
evrop&scaron;tí politici bláhovÄ› pÅ™esvÄ›dÄ•eni o tom, Å¾e nejlep&scaron;ím zpÅ¯sobem, jak získat na svou stranu hlasy vol
je jim bezosty&scaron;nÄ› lhát, z Ä•ehoÅ¾ plyne logicky závÄ›r, Å¾e kaÅ¾dý, kdo se odváÅ¾í lidem nelhat, je pak nepÅ™ítele
politikÅ¯. Já zastávám ten názor, Å¾e jediné, pro na&scaron;i zem opravdu JEDINÉ Å™e&scaron;ení (pí&scaron;u pro
na&scaron;i zem, protoÅ¾e západní státy se silnou muslimskou komunitou uÅ¾ jsou z tohoto hlediska prakticky ztracené...)
je nevpou&scaron;tÄ›t si na na&scaron;e území Å¾ádné muslimské uprchlíky. NeumoÅ¾Åˆovat jim, aby zde získávali zázemí,
nedovolit, aby jejich dÄ›ti, které se u nás narodí, automaticky získávaly Ä•eské obÄ•anství. Nedovolit výstavbu me&scaron;it
a narovinu si pÅ™iznat, Å¾e islám pro na&scaron;i zem pÅ™edstavuje nebezpeÄ•í a je proto v na&scaron;í spoleÄ•nosti
neakceptovatelný. StejnÄ›, jako ne kaÅ¾dý nacista kdysi vraÅ¾dil lidi, stejnÄ› tak urÄ•itÄ› ne kaÅ¾dý muslim plánuje teroristic
pÅ™esto ale jde stejnÄ› jako v pÅ™ípadÄ› nacismu o podhoubí, které takovým vraÅ¾edným my&scaron;lenkám nechává vzejít
Jsme ve válce s islámem, a kdo si nechce tuto skuteÄ•nost pÅ™iznat, lÅ¾e sám sobÄ›. Pokud se nezaÄ•neme jako ve válce
chovat, tedy dokud nezaÄ•neme nevpou&scaron;tÄ›t na svá území na&scaron;e nepÅ™átele, do té doby budou
na&scaron;i nepÅ™átelé vyuÅ¾ívat na&scaron;i bláhovost a slabost v ná&scaron; neprospÄ›ch. Válka na&scaron;í
civilizace s islámem trvá ve skuteÄ•nosti stovky a stovky let, v posledních dobÄ› jsme byli jen svÄ›dky jejího útlumu, nikdy
ale neskonÄ•ila, to je nutné si uvÄ›domit. AÅ¾ toto nahlas a upÅ™ímnÄ› politici pÅ™iznají, teprve pak se vÄ›ci pro nás pohnou
správným smÄ›rem. P.S. - Umíte si napÅ™íklad pÅ™edstavit, Å¾e by bÄ›hem Druhé svÄ›tové války Churchill ve jménu human
vítal v Británii davy uprchlíkÅ¯ z nepÅ™átelského NÄ›mecka, kdyÅ¾ by hrozilo, Å¾e je mezi nimi ukryta spousta vycviÄ•ených
zabijákÅ¯ SS...? VLADIMÍR KROUPA
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