Odpowiedź:
Nie będę polemizował z prymitywnymi argumentami obu pań. Z panią Ferenc już miałem podobną
debatę na łamach FB kilka lat temu. Jej zdolność do racjonalnej debaty na „zadany temat” wyraźnie się
od tego czasu pogorszyła. W ciągu ostatnich trzech lat nie udało mi się znaleźć ani jednego argumentu
merytorycznego w jej wykonaniu. Pani Klemensowicz nie znam, ale jej odpowiedź także nie napawa
nadzieją na jakąś intelektualną błyskotliwość. Argumenty pana Eplera byłyby do przyjęcia, gdyby nie były
wyssane z palca.
1. Nie patrzę na intencje, lecz na treści. Konfederacja oferuje wartości narodowe, narodową
kulturę, narodowe tradycje oraz narodową tożsamość i narodową suwerenność. Jeśłi to oferują
Rosjanie, jestem w stanie taką propozycję zaakceptować. Wy tego nie oferujecie, wręcz
odwrotnie. Poza tym, ewidentnie, znacznie Was przewyższają inteligencją i wiedzą.
2. Konfederacja: - Gdyby byli „ruskimi agentami”, nie byłoby między nimi konfliktów, a są.
Natomiast nie ma żadnych konfliktów między Waszymi grupami działającymi w tych rejonach
Polski, na których odzyskaniu najbardziej zależy Niemcom. Skupmy się więc na tym.
3. Te grupy są kierowane i w większości składają się z ludzi należących do Waszej mniejszości
etnicznej. To przecież widać, tego się ukryć nie da.
4. Działalność tych grup nie jest spontaniczna, nie asymilujecie się i nie działacie w sposób wspólny
z resztą społeczeństwa. Działacie tylko we własnym gronie (poza nielicznymi użytecznymi
„wyjątkami”), resztą społeczeństwa w dużej mierze usiłujecie manipulować. Działacie w sposób
zorganizowany i skoordynowany w skali kraju oraz finansowany przez źródła zewnętrzne – taka
działalność, transport i sprzęt kosztują).
5. Wykorzystujecie do tych akcji i protestów młodzież okaleczaną prymitywną rozrywką, mediami,
reformami systemu edukacji i marksizmem kulturowym, młodzież, która dopiero uczy się
rozumieć świat, której sie wydaje, że oryginalność to moda, a przeklinanie to argument dodający
„mocy”. Wykorzystujecie kobiety, które z różnych powodów są sfrustrowana osobistymi
niepowodzeniami i które łatwo podburzyć do protestów „w poszukiwaniu winnych”.
6. Jest aż nadto udokumentowane, że Wasza grupa (Białystok) oraz grupa warszawska jeżdżą po
kraju z literiadami i biorą udział w zadymach w różnych miastach Polski, aby stworzyć wrażenie
masowych protestów w całym kraju. Ten „teatrzyk objazdowy” się częściowo udaje tylko
dlatego, że ludzie nic o Was nie wiedzą i nie zadają Wam, ani sobie inteligentnych pytań.
7. Większość Waszych akcji ma charakter destrukcyjny i opiera się na negatywnych emocjach.
Większość prowadzi do dzielenia i skłócenia narodu polskiego, do niszczenia jego kultury i
tradycji, do niszczenia wartości narodowych i patriotyzmu oraz do niszczenia kościoła
Katolickiego, który tradycyjnie był ostoją tych wartości.
8. Korzystacie z każdej nadarzającej się okazji, aby organizować i popierać protesty i wykrzykiwać
żądania, ale swojego programu politycznego nie ogłaszacie, bo wówczas Wasze akcje musiałyby

mieć określony kierunek i połowa okazji do zadym by odpadła.
9. Właśnie dlatego Wasze protesty i żądania są często wewnętrznie sprzeczne. Niby walczycie o
demokrację, ale ludzi o innych poglądach nazywacie „faszystami” i „naziolami”. Walczycie o
praworządność, ale wzniecacie rebelie przeciwko demokratycznie wybranemu rządowi.
Walczycie o Konstytucję, ale popieracie i promujecie całkowitą utratę przez Polskę
suwerenności. Walczycie o prawdę, ale sami kłamiecie.
10. W celu destabilizacji państwa i skłócania narodu, posuwacie się do prowokacji (np. kampania
A.M. Anders i tzw. „proces suwalski” oraz sabotaż spotkań wyborczych kandydatów PiS).
Popieraliście demonstracje policji i zadymy w sprawie mediów. Organizowaliście protesty
„czarnych parasolek”, awantury o Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy, awantury o sądy, i o
niepełnosprawnych, popieraliście próbę blokady parlamentu przez grupę lewackich posłów,
włączyliście się w konflikt o nowelizację ustawy o IPN oraz w fałszowanie historii w celu
uwłaczania dobremu imieniu Polski i Polaków (Holokaust, zarzuty o antysemityzm, wystawy
fotograficzne w polskich miastach i za granicą, pokazujące jedynie Wasze protesty, mimo że
byliście mniejszością, bo przegrywaliście wybory z większością narodu. Wszystkie te działania
miały na celu obalenie rządu. Ale nie włączyliście się do obrony Polski przed nielegalnymi
roszczeniami żydowskimi z tytułu legalnej nacjonalizacji mienia bezspadkowego. To Wasi
przebierańcy wspierali pochody LGBT, to Wy się kamuflujecie, zmieniając majtki klubowe w
różnych wyborach, raz z KOD-em, raz z .Nowoczesną, potem z Hołownią, wymachujecie flagami
Polski i „Solidarności”, ale cały czas działacie w tej samej strukturze i w tej samej grupie. Wasze
grupy to mieszanka spadkobierców dawnych PRL-owskich służb, które ze służby Sowietom
przeszły na służbę innych zagranicznych sponsorów.
Po co te manewry? Co chcecie ukryć? Kogo zmylić? We wszystkich wyborach (od
samorządowych, przez PE i Sejm, do wyborów prezydenckich, wystawialiście i / lub popieraliscie
kandydatów z Waszej mniejszości – to też było widać i jest udokumentowane na zdjęciach.
Popieraliście zwłaszcza kandydatów w rejonach Polski, których „powrotu do macierzy” oczekują
i domagają się Niemcy. Wasi kandydaci, którzy wygrali wybory, natychmiast podejmowali
politykę wrogą polskiej historii, kulturze, i aspiracjom, łącznie ze zwalczaniem narodowego
patriotyzmu, który obelżywie porównujecie do faszyzmu i nazizmu. Zastanawiam się, co Wy
jeszcze w Polsce robicie? Jak Wam tak w niej źle, wracajcie skąd przyszliście – i tam, u siebie,
róbcie zadymy. Nikt Was na siłę nie trzyma.
11. Mimo długiego pobytu w Polsce, nie zdołaliście się asymilować, Wasza kultura różni się
zasadniczo od tradycyjnej kultury polskiej, opartej na moralności chrześcijańskiej, na honorze, na
społecznej nauce Kościoła, na prawach jednostki i wartościach indywidualnych, na obiektywnej,
a nie koniunkturalnej prawdzie. Atakujecie religię, bo ta religia mówi: „nie kradnij”, „nie pożądaj
... rzeczy bliźniego swego”, nie kłam, nie oszukuj, nie zabijaj, nie wyzyskuj ... ? Demoralizujecie
młodzież, popieracie demoralizację dzieci - to Wasi ministrowie (nie tylko w Polsce) niszczą
jakość edukacji oraz wprowadzają niszczącą naród seksualizację i teorię gender.

12. Działacie z plemienną, zdyscyplinowaną mentalnością BORGA, jak automat. Wasza propaganda
jest skoordynowana w skali kraju, nawet w skali międzynarodowej. Macie (i promujecie)
skłonność do kolektywizmu, do komuny i do totalitaryzmu. Od stuleci, jątrzycie, spiskujecie,
skłócacie, wzniecacie rewolucje i popieracie wojny, bo na tym można zrobić interes i poprawić
swój status. Jako grupa etniczna, nie od dziś wypracowujecie sobie pozycję najemników
zarządzających podbitym narodem. Dziś robicie to samo w Polsce, bo nie czujecie żadnej
lojalnosci do kraju, w którym żyjecie i dlatego nadajecie się idealnie do tej roli. Nie jest to „ruska
propaganda”, tylko fakt potwierdzony przez historię i naocznych świadków. Wasze ataki na
przeciwników politycznych są z reguły atakami personalnymi, a nie argumentami
merytorycznymi. Tam gdzie silicie się na jakieś „fakty” często posługujecie się fabrykacjami i
kłamstwami. Dlatego nasze kultury nie mają ze sobą nic wspólnego i nie mogą istnieć w zgodzie.
13. To o czym piszę nie tylko ma miejsce w Polsce. Od tysięcy lat, to Wasze etnicznie migracje
doświadczają pogromów i są wyganiane z krajów, w których się osiedlają. Jak żadna inna nacja.
Czy Was to nie zastanawia? To Wy infiltrujecie partie polityczne, rządy, finanse, rynek,
mieszkaniówkę, szkolnictwo, sądownictwo, służbę zdrowia i tajne służby, żeby kontrolować
społeczeństwo, żeby się przed nim zabezpieczyć, żeby na nim zarobić. Czy nie czas popatrzeć w
lustro i zacząć szukać odpowiedzi na proste pytanie: „Dlaczego tak się dzieje, że nas nie lubią i
kto jest temu winny?” Filozofia „zawsze pokrzywdzeni, nigdy winni” przestała działać, bo jest po
prostu nieprawdą. Dlatego przestaje też działać Wasza hipokryzja. Myślący ludzie nie dają się już
na nią nabierać, nawet w Izraelu.
14. Bedąc mniejszością w kraju, który dał Wam schronienie, działacie tak, jakbyście mieli prawo
decydowania za wszystkich, o całym państwie. Zaczynacie przemeblowywać nasz dom, naszą
Ojczyznę, którą budowali, o którą walczyli i za którą ginęli nasi przodkowie. Poczucie, że Wam się
to należy, że macie do tego prawo, jest tak naprawdę mentalnością złodzieja. Wasza
nieproporcjonalna Infiltracja naszych instytucji państwowych jest niedemokratyczna i
niebezpieczna. Jej efekty widać dziś, gdy angażujecie się w działania skłócające naród i
destabilizujące państwo polskie.
15. Z takiego właśnie powodu, w 2018 roku izraelski Knesset uchwalił nowelizację ustawy
zasadniczej o „żydowskim charakterze państwa Izrael” Ta ustawa ogranicza prawo do
samostanowienia wyłącznie do obywateli o etniczności żydowskiej. Moje przekonania o
proporcjonalności reprezentacji politycznej nie są zatem antysemityzmem, bo wzorują się na
izraelskim przykładzie. W Polsce powinno się zastosować podobne rozwiązanie w stosunku do
ludności rdzennie polskiej, etnicznie słowiańskiej. Nie jest to żadnym antysemityzmem, tylko
praktyczną propozycją uzasadnioną historycznymi przykładami Waszej nielojalności i
bezpieczeństwem państwa.
Polska nie byłaby pod tym względem wyjątkiem. Wiele krajów, w przeszłości dokonywało i
dokonuje dziś wyboru, kogo i pod jakimi warunkami akceptować jako imigrantów, a kogo nie. Na
przykład Kanada, jedno z najbardziej wielokulturowych i tolerancyjnych państw na Ziemi, miała
też swoje doświadczenia z tą samą mniejszością etniczną. Rezultatem tych doświadczeń były
następujące restrykcje wobec Żydów:

The Canadian Encyclopedia: „W latach przed drugą wojną światową Żydzi mieli ograniczenia w
zapisie do instytucji edukacyjnych. Ich udział w różnych dziedzinach, takich jak medycyna i
prawo, był również ograniczony. /.../ Kanadyjczycy w przeważającej większości poparli politykę
rządu, która klasyfikowała Żydów jako cudzoziemców niezdolnych do asymilacji. Byli postrzegani
jako stwarzający potencjalne zagrożenie dla narodu.” /.../ „W tamtym czasie i później, podczas II
Wojny Światowej, kanadyjskie przepisy imigracyjne umieszczały Żydów wśród „najmniej
pożądanych” grup, niezależnie od narodowości. /.../”
Archiwum CBC: „Rząd kanadyjski zrobił wszystko, co w jego mocy, aby zamknąć drzwi
europejskim Żydom próbującym uciec przed nazistowskimi prześladowaniami. /.../ Mackenzie
King, premier podczas wojny, Frederick Charles Blair, szef ds. Imigracji w administracji
Mackenzie Kinga i Vincent Massey, wysoki komisarz Kanady w Wielkiej Brytanii, poparli ścisłe
ograniczenie liczby żydowskich imigrantów. Saul Sigler, biznesmen z Toronto, powiedział CBC, że
na próżno próbował sprowadzić swojego brata i siostrę do Kanady. Blair odpowiedział - Dlaczego
nie nauczycie się żyć w zgodzie z sąsiadami, gdziekolwiek jesteście? Dlaczego jesteście
nienawidzeni?”
O innym przykładzie sabotażu przez Żydów państwa ich osiedlenia mówił w 1961 roku w Hoteli
Willard były członek elity żydowskiej w Stanach Zjednoczonych, Benjamin Freedman https://regionpojezierze.com/przemowienie-benjamina-freedmana-z-1961-roku/ .
Lista pogromów i wygnań ludności żydowskiej z różnych państw jest długa i jedyna w swoim
rodzaju. Żadne inne migracje nie doznawały takich reakcji w krajach swojego osiedlenia się https://regionpojezierze.files.wordpress.com/2019/12/history-of-jewish-expulsions-andpogroms-new.pdf .

