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Wiadomości Polonijne

W cieniu „Wojny
Ostatecznej”
Iwo Cyprian Pogonowski
www.pogonowski.com
Politolodzy piszą o groźbie „wojny
ostatecznej” („terminal war”) w związku
z ich krytyką polityki zagranicznej
neokonserwatystów-sjonistów w rządzie
Bush’a, który grozi Iranowi użyciem broni
nuklearnej przez USA, w podobny sposób
jak to uczynił prezydent Truman
w Hiroszima i Nagasaki, gdzie celem
(„ground zero”) była katedra katolicka.
Wówczas wszyscy admirałowie i
generałowie amerykańscy byli przeciwni
zastosowaniu broniu nuklearnej przeciwko
Japonii. Niestety przeważyła opinia
masonów i radykalnych Żydów,
zwolenników destabilizacji świata, tak że
wielki mistrz masoński i prezydent USA,
prezydent Harry Truman niestety postąpił
wówczas według ich woli i wypuścił na
świat potwora nuklearnego.
Associated Press informuje 16go
września, 2007, że projekt budowania
w Polsce wyrzutni rakiet systemu „Tarcza,”
bardzo szkodzi stosunkom USA z Rosją.
Zawiodły dwie kolejne konferencje
dotyczące rosyjskich propozycji i nie
rozładowały wzmagającego się napięcia,
oraz nie doprowadziły nawet do
zmniejszenia różnic między opiniami
Waszyngtonu i Moskwy w tej sprawie.
Neokonserwatyści rządzący w USA
proponują wysłanie na pertraktacje do Rosji
ekspertów-technologów w nadzieji, żeby
mimo decyzji budowy Tarczy w Polsce
odwracać od tej budowy uwagę i nawiązać
pertraktacje dotyczące innych aspektów
technicznych sprawy międzynarodowego
bezpieczeństwa. Rosjanie zgadają się na
rozmowy, nawet wówczas kiedy uważają te
techniczne rozważania są „mydleniem oczu”
i nadal reagują na 10 wyrzutni rakiet
w Polsce i kolosalnego radaru w Czechach
tak jak USA reagowało kiedyś na sowieckie
rakiety na Kubie. Sprawa ta stała się
naglącym problemem („high priority
issue”), do którego stale wraca Putin
w bezpośrednich rozmowach z Bushem.
USA upiera się, że wyrzutnie Tarczy
w Polsce są konieczne z powodu zagrożenia
przez pociski balistyczne Iranu, które jakoby
Iran może strzelać do obiektów w Europie i
w Ameryce. Natomiast Moskwa twierdzi, że
faktycznie Tarcza zagraża rosyjskoamerykańskiej równowadze sił nuklearnych
i że projekt ten jest zaplanowany w celu
zdestabilizowania obecnej równowagi
w zagrożeniu arsenałem nuklearnym
Moskwy i Waszyngtonu. Wiadomo że
państwa te mogą zniszczyć się wzajemie
w pół godziny.
Właśnie zakończone w Paryżu rozmowy
miedzy zastępcą sekretarza stanu USA,
John’em Rood’em i wiceministrem spraw
zagranicznych Rosji, Sergejem Kisljakiem
znowu nie dały żadnego rezultatu i Rosja
ab s o lu t n i e n i e b ęd zi e p o magać
w wyjaśnianiu w jakim stopniu Iran zagraża
USA, póki budowa wyrzutni w Polsce nie
zostanie odwołana i skasowana.
Naturalnie rakiety konwencjonalne Iranu
zagrażają monopolowi nuklearnemu Izraela
i w dodatku z postępem technicznym
pocisków irańskich, jakikolwiek atak
lotnictwa lub rakiet izraelaskich na Iran,
grozi salwą odwetową, która uczyniłaby
z Izraela teren radio-aktywny o promieniu
450 km. od izraelskich elekrowni
nuklearnych i zbrojowni w Dimona na
pustyni Negew do bazy morskiej w Haifie.
Zagrożenie Izraela nie jest tematem
oficjalnych rozmów, ale fatycznie ogranicza
ono możliwości utrzymania monopolu
nuklearnego Izraela na Bliskim Wschodzie.
Wkazuje na to tajny izraelski atak na Syrię
gdzie dowieziono koreańskie wyposażenie
nuklearne, według raportu z Tel Avivu Uzi
Mahnaimi i Michael’a Sheridan’a
z Waszyngtonu.
Izraelski szwadron numer 69 samolotów
F15 pogwalcił wybrzeże Syrii 50 mil od
granicy Iraku. Natomiast izraelski patrol
„Shaldag” czekał na ziemi, żeby pokierować
promieniami laserów na magazyny
podziemne, które miały podobno zawierać
nuklearne materiały z Korei Północnej.
Premier Uhud Olmert powiedział, że
żołnierze Izraela wykazali dużą odwagę, ale
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(Ciąg dalszy w nastepnym
wydaniu “News of Polonia”.
Całość artykułu jest dostępna na
internecie pod adresem Polonii San
Francisco - www.PoloniaSF.org)
❒
__________
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Kawa i Szarlotka
w Łazienkach
Prof. Henryk Skolimowski
Znowu piękna pogoda. W tej samej
wytwornej kawiarence, blisko Teatru na
Wodzie zamówiłem kawę cappuccino i
szarlotkę. Na szarlotkę musiałem trochę
poczekać. Przyszła podgrzana i pięknie
podana. Na dużym porcelanowym talerzu,
na którym obok szarlotki położono mały
widelczyk, który następnie obsypano
pudrem cynamonowym. Potem widelczyk
usunięto, ale pozostało jego wyraźne odbicie
na cynamonowej części talerza. Nigdy nie
miałem szczęścia smakowania szarlotki tak
wykwintnie podanej. Kawa była wyborna
jak poprzednio. W czasie jej picia nasunęły
się różne refleksje. Ta kawa kosztuje 11
złotych, myślałem. A ileż to zapłacono
robotnikowi na plantacji za zbieranie tych
ziarenek kawy, które poszły na moją
fililżankę? Zapewne mniej niż 10 groszy.
Tak więc moja kawa kosztuje w Warszawie
tysiąc procent więcej, niż zasadzenie i
zbieranie tej kawy w Brazylii. A kto zbiera
zyski po drodze? W jakich warunkach
mieszkał i żył ten robotnik, który zebrał
ziarnka kawy na moją filiżankę?
Czy powinienem się takimi sprawami
zajmować? Przecież różni ludzie żyją różnie
na tym świecie. Tak ... Ale tu nie chodzi
tylko o różność życia. Pochwalam sobie
wielorakość życia na tym globie. Chodzi mi
również o nierówność życia. Ta nierówność
nie stworzyła się sama. Ta nierówność nie
wyrówna się sama. Pijąc tę wyborną kawę
w tej wytwornej kawiarence zbierały się we
mnie siły i determinacja, aby pomóc w tym
procesie wyrównania. Pijąc tę kawę i
kontemplując te problemy, czułem się
współodpowiedzialnym za wszystkie
nierówności.
Czy muszę się czuć odpowiedzialny za
cał y świat i ws z ys tkie jego
niesprawiedliwości? Nie muszę. Ale mogę.
A moje sumienie
moralne mi
dopowiedziało: jeśli mogę to powinienem.
Czy muszę myśleć o tych trudnych
sprawach za wszystkich? Nie muszę, ale
mogę, szczególnie gdy jestem filozofem.
Moja kawa w Łazienkach jest symbolem
uprzywilejowania białej rasy, również
Polaków. To uprzywilejowanie oznacza, że
musimy sobie zdawać sprawę, że jesteśmy
częścią całej ludzkiej rodziny. A to pociąga
pewne odpowiedzialności.
Czy Ty musisz o tych wszystkich
sprawach myśleć (mając tyle róznych spraw
na głowie)? Nie musisz, ale.... Gdy patrzysz
w lustro na swoje oblicze, dobrze jest
wiedzieć, że widzisz kogoś, kto utożsamia
się z rodziną ludzką. ❒
__________

Przekazuję komentarz na temat artykułu
prof. Ivo Cypriana Pogonowskiego „Wojna
ostateczna” z nadzieją, że może pośrednio
dotrze on do tych którzy wolą być na
bieżąco w rozgrywkach piłki nożnej na
świecie niż zdawać sobie sprawę ze
śmiertelnego niebezpieczeństwa w jakim
jest Polska w związku z rozgrywkami o
„Globalne zniewolenie”.
Bardzo dobre geograficzne położenie
Polski i jej historia było i jest zmorą z której
globaliści nie mogą otrząsnąć się. Czy to
z powodu jej siły w okresie Jagiellonów, czy
to z powodu odrodzenia się po okresie
okupacji trzech ówczesnych mocarstw
(rozbiorów) i w konsekwencji
p o k r z yż o w a n i a p l a n ó w z a r ó w n o
żydosowieckiej Rosji (Cud nad Wisłą) jak i
Hitlera (odmowa wspólnego z Polską ataku
Hitlera na ZSRR).
Polska stanowiła i stanowi dla nich jedną
z przeszkód ale jedną z najpoważniejszych.
Zlikwidowanie Państwa Polskiego,
częściowo i okresowo udane mimo
ko losaln ych ofiar bio l ogiczn ych,
kulturowych narodowych i materialnych
okazało się przejściowym, mimo usilnych
starań zniszczenia permanentnego. Tych
starań nie zaniechano. Metoda pod nazwą
Unia Europejska jest stosunkowo łagodną i
drugoplanową metodą, do tego niepewną.
Daleko bardziej skuteczną, drastyczną,
ludobójczą, zbrodniczą najwyższego stopnia
jest dokonanie tego co zrobił ówczesny rząd
amerykański, - bomba atomowa na
Nagasaki. O ile atomowe zniszczenie
Nagasaki, - największego skupiska
Katolików na dalekim wschodzie było
zupełnie nieuzasadnione militarnie o tyle
atak atomowy na wyrzutnie „Tarczy”
umiejscowione przez neożydowski rząd
Busha juniora w Polsce można będzie łatwo
uzasadniać militarnie. To że w takim ataku
zostanie zniszczony ogromny teren wraz
z jego populacją uzna się jako tak zwany
„collateral damage” czyli zniszczenie
„towarzyszące” którego nie można było
uniknąć. Nie trzeba wcale uczynić to
samemu, wystarczy pokierować tak żeby to
się stało, podobnie do tego w jaki sposób
pokierowano żeby Japonia zaatakowała
Pearl Harbor w II W.S. Wygląda na to, że tą
samą metodę zastosowano teraz
umiejscowiając wyrzutnie „Tarczy” na
terenie Polski. Trudno sobie wyobrazić żeby
współczesna Rosja zignorowała takie
poczynania. Teraz wystarczy tylko
poważniejszy militarny konflikt, do którego
niepowstrzymanie prą „globalne siły”
współczesnej „trójcy” (Izrael, USA, Wielka
Brytania) żeby teren Polski stał się
miejscem trudnej do wyobrażenia
katastrofy. Tym sposobem zrealizowałoby
to co planowano już wcześniej, mianowicie
stworzenie
skażonego
terenu
odgradzającego „murem radioaktywnym”
tak zwany „zgniły zachód” od „miłującej
pokój” żydosowieckiej Rosji. Czy po takim,
tak zbrodniczo planowanym kataklizmie
Polska byłaby w stanie odrodzić się jako
niezależne państwo jest pod wielkim
znakiem zapytania i na to właśnie liczą
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