Polakkerne har ikke lært
lektien, siger LaRouche
30. august 2014 – I sit fredagswebcast advarede Lyndon
LaRouche om, at Polen burde lære lektien og holde op med at
lege med ilden. Den polske præsident Bronoslaw Komorowski
forstærkede hype’en i et interview med Tysklands
Deutschlandfunk radio, hvor han havde et særligt budskab til
tyskerne om »ikke at gentage fejltagelsen fra 1930’erne« og
forblive inaktive over for den nye trussel, som kommer fra
Rusland, som det internationale samfund dengang gjorde med
Hitler. Han anklagede den russiske præsident Vladimir Putin
for at ønske at skabe et nyt imperium og bad tyskerne huske,
hvad det Sovjetiske Imperium betød, også for dem, i historien.
Kun Sovjetunionens sammenbrud bragte frihed til polakkerne og
tysk enhed, sagde Komorowski, og antydede, at intet mindre end
et sammenbrud af nutidens Rusland var at ønske. I går nægtede
Polen den russiske forsvarsminister Shoigus fly tilladelse til
at flyve over polsk luftrum på vej tilbage fra Slovakiet til
Moskva, hvilket tvang ministeren til at vende om og lande i
Bratislava. Bedt om at kommentere Polens seneste, ynkelige,
beskidte trick svarede LaRouche: »Jeg ville udtrykke det mere
profetisk. Hvis polakkerne ønsker at forsætte med at spille
det spil, er de færdige som nation. Prisen for det, prisen for
denne forbrydelse er fortabelse af retten til at være en
nation. Og det har polakkerne før været igennem. De burde have
lært lektien tidligere …« »Det er det samme. Det britiske
Imperium, som er dem, der kører polakkerne, dvs. den polske
regering køres af en flok stinkdyr, som tilhører Det britiske
Imperium. Og hvis polakkerne ikke bliver klogere og fyrer de
skabninger, så er de skæbnebestemt til Helvede i fremtiden.
Ikke for evigt, men Polens chance for at blive en respekteret
nation, hvis de ikke ændrer adfærd nu, er lig nul, meget længe
ud i fremtiden!«

