Drogi Panie Prezydencie Putin i Narodzie Rosji
Przyjmijcie, prosimy, nasze przeprosiny za zachowanie naszych rządów i mediów. Wiele wskazuje na
to, że narody Zachodu, wiedzione przez Stany Zjednoczone, są zdeterminowane, by wywołać wojnę z
Rosją. Każdy człowiek przy zdrowych zmysłach jest w stanie wyobrazić sobie straszliwe konsekwencje
takiej wojny i zrobiłby wszystko, by tego uniknąć. W rzeczy samej, wydaje się, że to właśnie robicie. W
obliczu nieustającego potoku kłamstw i prowokacji, udało się Wam zapobiec wciągnięciu Rosji w
nuklearną wojnę. 1, 2
Wydarzenia związane z wojną na Ukrainie przedstawiane są w sposób wypaczony, żeby przedstawić Was
jako agresorów, podczas gdy wszystkie fakty wskazują na coś dokładnie przeciwnego. Neonazistowskie
bandy popełniają codziennie zbrodnie przeciwko mieszkańcom Noworosji, otrzymując polityczne i
finansowe wsparcie od zachodnich rządów. Armia Ukrainy dokonała ataków na rosyjskie przejścia
graniczne i miasta oraz regularnie bombarduje uchodźców, próbujących opuścić Ukrainę. Rosja została
oskarżona o zniszczenie samolotu Malezyjskich Linii Lotniczych, lot nr MH17, mimo że dowody
wskazują na zastrzelenie tego samolotu przez armię ukraińską. Dostarczacie pomoc humanitarną dla
ludności Ługańska, a jesteście oskarżani o szmuglowanie broni na Ukrainę. 3
Dlaczego staliście się celem tych kłamstw i prowokacji? Prąc do wojny z Rosją, zachodni patologiczni
zbrodniarze potrzebują zewnętrznego wroga. Jak długo ludzie skoncentrowani są na „rosyjskiej agresji”,
pozostają w nieświadomości co do rzeczywistych sprawców chylenia się ku upadkowi amerykańskiej
gospodarki i systemu społecznego. W Europie, z całą jej historią brutalnych wojen wywołanych przez
arogancję i chciwość, europejscy przywódcy całkowicie upadli moralnie i naiwnie podążają krok w krok za
amerykańską polityką imperialistycznej agresji. Ostatni wielki prezydent Stanów Zjednoczonych, John F.
Kennedy, tak w 1961 roku opisał naszego wspólnego wroga:
Na całym świecie działa przeciwko nam monolityczny i bezwzględny spisek, bazujący przede wszystkim na
ukrytych metodach, którego celem jest rozszerzanie swojej strefy wpływów poprzez infiltrację zamiast
inwazji, poprzez działalność wywrotową zamiast wyborów, poprzez zastraszanie zamiast wolnego wyboru,
poprzez nocną partyzantkę zamiast regularnego wojska walczącego w dzień.
Jest to system, który zgromadził ogromne ludzkie i materialne zasoby dla zbudowania jednolitej i wysoce
skutecznej maszyny, która łączy operacje militarne, dyplomatyczne, wywiadowcze, ekonomiczne, naukowe i
polityczne. Jej przygotowania są ukrywane, a nie ogłaszane, jej błędy są grzebane, a nie publikowane, jej
przeciwnicy są uciszani, a nie chwaleni. Żaden wydatek nie jest kwestionowany, żaden sekret nie jest
ujawniany. 4
Od tamtego czasu rząd Stanów Zjednoczonych i inne rządy Zachodu zostały zinfiltrowane przez ten
„bezwzględny spisek”. Chociaż ta struktura niekoniecznie musi być jednolita, to jednak jesteśmy
przekonani, że jej przywódcy myślą i działają nie obciążeni normalnym, ludzkim sumieniem. To dlatego
nie wahają się poświęcić milionów czy miliardów ludzi. Zaopatrują Izrael w broń, która jest używana
do rzezi tysięcy Palestyńczyków. Militaryzują policję w miejscach takich jak Ferguson w stanie
Missouri, by chronić i umacniać swoją władzę nad ludźmi. Kłamią w celu rozpętania wojen, które
pochłaniają miliony istnień, by poszerzyć swoje polityczne wpływy. Są nikczemni. 5, 6
Panie Prezydencie, tak jak JFK, posiada Pan doświadczenie wojskowe, co wyrobiło w Panu poczucie
obowiązku strzeżenia narodu Rosji i służenia mu. Wygląda na to, że – tak jak JFK – zdaje Pan sobie
sprawę z szaleństwa wojny nuklearnej i dlatego postanowił Pan utrzymać pokój. 7 Odmawia Pan popierania
amerykańskiego imperium, pracując na rzecz osłabienia jego siły bez wywoływania bezpośredniego
konfliktu zbrojnego. Zamiast przeć do konfliktu, Rosja wypracowała bliskie stosunki z wieloma krajami

poprzez organizacje takie jak BRICS, puściła w niepamięć stare długi i współpracuje z partnerami w
interesie narodów. Ta idea międzynarodowego partnerstwa została nazwana podejściem wielobiegunowym
i pozostaje w ogromnym kontraście w stosunku do jednobiegunowej, imperialistycznej polityki Stanów
Zjednoczonych, gdzie zasoby wszystkich krajów są kontrolowane i przynoszą zyski nielicznym możnym –
kosztem nas, Narodów.
Odrzucamy chciwość, nienawiść i żądzę władzy, jakie prezentują nasi „przywódcy”. Jesteśmy
oburzeni i przerażeni zabijaniem milionów niewinnych ludzi w imię wolności i samoobrony. Chcemy
pokoju i sprawiedliwości dla wszystkich. Chcemy prawdziwego, trwałego pokoju, o jakim mówił kiedyś
JFK:
Jakiego pokoju chcemy? Nie Pax Americana, zaprowadzanego na świecie siłą przy pomocy amerykańskiej
broni. Nie pokoju mogił czy bezpieczeństwa niewolników. Mówię o prawdziwym pokoju; pokoju, który
czyni życie na ziemi wartym przeżycia; takim, który pozwala ludziom i narodom wzrastać i mieć nadzieję
na lepsze życie ich dzieci – nie tylko dla Amerykanów, ale o pokoju dla wszystkich ludzi – i nie tylko pokoju
w naszych czasach, ale pokoju na zawsze. 8
Prawdziwy pokój i sprawiedliwość są niemożliwe do osiągnięcia tak długo, jak długo „bezwzględny
spisek“ będzie rządził z ukrycia Stanami Zjednoczonymi i innymi narodami. Modlimy się, by naszym
wspólnym wysiłkiem udało się pokonać bezlitosnych zbrodniarzy, którzy chcą nas wszystkich zniewolić.
Modlimy się, by udało się zaprowadzić prawdziwy pokój, który czyni życie na ziemi wartym
przeżycia.

