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Polska vs Rosja
Relacje polsko rosyjskie w każdej dziedzinie są złe i nic nie wskazuje, że w
najbliższym czasie nastąpi jakakolwiek poprawa. Wręcz przeciwnie, jeżeli
Kaczyńscy będą działali przeciw Rosji tak jak dotychczas, sytuacja może się
tylko pogorszyć. A Polska traci i tracić będzie bardzo dużo pieniędzy z
powodu braku wymiany handlowej z Rosją. Gdyby Kanada tak samo się
zachowywała w stosunku do Stanów Zjednoczonych, to byłaby tak biedna i
zadłużona jak dziś jest nasz kraj.
W tym samym czasie kiedy Niemcy i Francja ścigają się o pierwszeństwo
handlu z Rosją, rząd Polski robi wszystko co możliwe aby nasze stosunki z
Rosją oziębić. A większość Polaków chce dobrych stosunków sąsiedzkich
ze Wschodem i Zachodem. Kaczyńscy, pochodzący tak jak ich poprzednicy
z dynastii „Okrągłego Stołu”, wiernie służą weteranom „zimnej wojny” w
Departamencie Stanu USA, którzy do tej pory mają swoje ambicje aby
okrążyć Rosję krajami, z pro-amerykańskimi rządami. Może to z
wiernopoddaństwa, czy też z wdzięczności za polityczne wsparcie, czy też
za dolary, szczekanie na Rosję jest nieustanne, i bije po kieszeni miliony
Polaków.
Typowym przykładem ataków rządu na Rosję było wsparcie pomarańczowej
rewolucji na Ukrainie, a obecnie nieustanne ataki na Białoruś w celu
obalenia rządu Prezydenta Łukaszenki. Nic to, że większośc Białorusinów
jest zadowolona ze swojego prezydenta, który utrzymuje wzrost gospodarki
na poziomie 10% rocznie i bezrobocie na poziomie 2%. Polacy, którzy
mieszkają na Białorusi jakoś nie chcą uciekać przez granicę do Polski i
mówią, że żyją w kraju, który powinien się zwać „Dobraruś”. Prezydent
Łukaszenko obrał taki model rozwoju, jaki ja chciałem wprowadzić w
Polsce w 1990 roku bez złodziejskiej prywatyzacji i zniewolenia wobec
Banku Światowego i Funduszu Walutowego.
Białoruś jest ostatnim krajem wokół Rosji, którego rząd nie słucha rozkazów
ambasadora Stanów Zjednoczonych. Dlatego też były ambasador USA w
Polsce Pan Daniel Fried, obecnie pod-sekretarz Stanu w Waszyngtonie,
chce jak najszybciej obalić rząd prezydenta Łukaszenki aby zastąpić go

ludżmi, którzy są obecnie promowani za amerykańskie pieniądze. Pan Fried
chce aby rząd Białorusi był mu tak samo wierny, jak rząd Polski. Aby mu w
tym pomóc, Kaczyńscy budują telewizję satelitarną, która na wiosnę tego
roku ma nadawać program w języku białoruskim, wrogi Łukaszence. Jak
wiadomo Białoruś jest związana unią ekonomiczną z Rosją i ataki Polski na
jej partnera z pewnością nie uzyskają aprobaty. Dlatego Rosjanie planują
ominąc Polskę nowym rurociągiem ropy naftowej, wprowadzili embargo na
polskie mięso, a obecnie wprowadzają to samo na wiele innych produktów.
Po prostu nie chcą mieć nic do czynienia z niepoważnym krajem, którego
rządy działają na rozkazy pod-sekretarzy z Waszyngtonu, zamiast działać na
korzyść swoich obywateli.
Polityka agresji odbiera Polsce ogromne możliwości ekspansji handlowej na
Wschód, i to w czasie kiedy kraje Europy Zachodniej mają ogromne
zapotrzebowanie na paliwa i surowce z Rosji. Europa chce być globalnie
konkurencyjna w czasie kiedy Stany Zjednoczone tracą kontrolę nad
Światem na korzyść Chin i Rosji. Niedługo USA jak kiedyś Anglia
przestaną udawać policjanta świata, ponieważ sojusz NATO nie jest zdolny
do zwalczania ekonomicznej depresji. Żadna tarcza przeciwrakietowa nie
zastąpi międzynarodowego handlu, wolnego przepływu towarów i zasobów
energii. Europa potrzebuje Rosji bardziej niż Rosja Europy. A to dlatego, że
Rosja zawsze może sprzedać swoje paliwa i surowce prężnie rozwijającym
się Chinom oraz Indiom.
Polska szczekająca na rozkazy neo-konserwatywnych pod-sekretarzy Stanu
w Waszyngtonie jest nienaturalną przeszkodą dla handlu i rozwoju
stosunków gospodarczych między Rosją i Europą. Kraj-przeszkoda nigdy
nie jest traktowany z szacunkiem przez sąsiadów i zawsze narażony na atak
z obu stron. My Polacy wiemy, co to jest podział kraju i zabory. A jednak
pozwalamy aby nasz rząd prowadził wierno poddańczą politykę na korzyść
anonimowych pod-sekretarzy w Waszyngtonie z ryzykiem, że Polska jest
omijana i może być rozparcelowana przez sąsiadów dla ułatwienia
przepływu paliw i towarów. Na dzień dzisiejszy Polska jest całkowicie
odizolowana od handlu ze Wschodem. A przecież export a nie pożyczki jest
jedyną drogą do wzbogacenia kraju.
Czemu kolejnym rządom Polski jest tak trudno być grzecznym w stosunku
do Rosji? Bo są to nie-rządy wyłonione jako wynik manipulacji wspieranej
przez kraje Zachodu. Takie nie-rządnice nie mogą być lojalne wobec
swojego elektoratu bo nim gardzą i jednocześnie się go boją. Polityczna

prostytucja jest notorycznie praktykowana w krajach, które nie są zdolne do
określenia własnej Racji Stanu. Niestety takim krajem jest dzisiejsza Polska,
której rządy nie budują Kraju ale go sprzedają w zamian za zaszczyty i
pożyczki z zagranicy aby utrzymać się przy władzy. A przecież działalność
zgodna z Racją Stanu wymaga zdecydowanego sprzeciwu wobec obcych
mocarstw, kiedy ich wymagania godzą w nasze interesy narodowe. Kraj,
który nie forsuje swojej Racji Stanu nie ma szans na dobrobyt. Zawsze
będzie traktowany przez poważnych sasiadów z nieufnością, jako
przeszkoda do ich pełnego bezpieczeństwa i rozwoju.
Niedawno w Monachium rosyjski prezydent Putin zaskoczył świat
oskarżeniem Ameryki o dążenie do dominacji nad światem i wielu ludzi
przyznało mu racje. Prezydent Rosji miał do tego konkretne powody
ponieważ wszystkie byłe republiki Związku Radzieckiego z wyjątkiem
Białorusi mają obecnie pro-amerykańskie rządy tak jak w Polsce
demokratycznie wybrane za amerykańskie pieniądze. A więc wyraził on
swój żal oskarżeniem Ameryki o dążenie do dominacji nad światem. Zaraz
potem Ameryka oficjalnie wystapiła z prośbą do swoich wasali o ustawienie
tarczy rakietowych w Czechach i w Polsce. Rosja z kolei zagroziła
zerwaniem układów rozbrojeniowych z Ameryką i wycelowaniem swoich
rakiet w Czechy i w Polskę. Według sondaży 75% Polakow jest
przeciwnych umieszczeniu amerykańskiej tarczy rakietowej na terytorium
RP.
Polska z gwałtownie rosnącym zadłużeniem potrzebuje rynków zbytu na
swoje towary i obecna izolacja handlowa z Rosją jest dla nas za droga.
Naprawa stosunków z Rosją nie wymaga wielkich nakładów
inwestycyjnych, tylko dobrej woli i szacunku dla naszego sąsiada. Ale
dopóki Kaczyńscy będą służyli obcym, dobry handel z Rosją nie jest
możliwy dla nas zwykłych obywateli. Tracimy historyczną szansę
pośrednictwa między Wschodem i Zachodem, ponieważ my Polacy mamy
pseudo demokrację od dawna kontrolowaną przez dalekich nam
Amerykanów.
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