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Vedle zrnu
jící slogan .
rcá nové pok
račování , kdy
u z a v re ní ni
"opoziční sin
louvy" se
Klausovi po
dařil husar
ský kousek a
a vládne za
se dál. U ž
otravuje ov
zduší svými
vybájenými
f los ku lem i ,
které vydá
vá za nej lep'
ší lék naší
do litické
scény < Dne
26.7.98 na
ČTV 2 prone
sl t o t o: " v ě tšinnvý sys_______________________________________________
tém má smysl jen tehdy, když je jednokolc vý" ’ Klaus si to
tiž osahal většinový systém dvoukolový při volbách do sená
tu a zjistil, že oři. jednokolevém systému by měl možná že i
75/ senátorů. Po prvním kole se strh poprask a Lidé si uvě
domili, že hrozí vláda jedné strany a ve druhém kole ales
poň ti co přišli spojili své síly a volili, protiklausovsky .
Tomu se chce Klaus v příštích volbách vyhnout a tak začal
propagovat. jednokolový systém ve většinových voIbách.Doufám
že dnradne stejně jako strůjci, 5/ klausule Dienstbier,kte
rý to má za sebou spolu s Kalvodou a na Luxe s Rumlem fana
tické zastánce 5/ klausule to už zákonitá čeká. Zeman se
soolu veze a o svých názcrech na 15/ kLausuli vyoráví vti
py. Dne 26.7.98 na primé v "i-artii" ale vůbec nevtipkoval,
když prohlásil, že nejlépe bude, když peníze na svoji čin
nost dostanou jen parlamentní strany a bude to prý jen dob
ře, nehet strany, které nedostanou příspěvek t.j. malé st
rany z parlamentu vymizí. Což mne nepřekvapuje, něhot. Zemaip
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Obdivuji vóechnj ty, Kteří '»ez rozpaku vytvářeli uzasny
Dr. B. KOBLIHA
tlak na Komunis;leknu vládu u nás i na mezinňrodní orgtniza8, Egerton Gardens,
LONDON NW4 4BA
• ce,aby násobily ve prospěch odpůrců kon.ur.isnu u nás. Za tím
Tel. 0181-202 0708
účelem někteří z nich obětovali velkou část svýcn prostředku
FAX. 0181-202 0708
a ze jmé n a /V* e su , n a d o s l o v a o 11 á i ■ v la s t i . řez i n *• na č e i n cm o t
stě zajisté stojí i Eurlng. Dr.Bohumil Kobliha a tím více oceňuji i osobní
’
dopis, který Jsem od. něho obdržel. .Avšak pat
řím k lidem, kteří nemívají příliš shodné ná
zory .« ji r.ýn i Lidmi a ač to nebývá mvm zvykem
p ř i 5 b 1 ,i K o v á n í n á z o r í. p ř i : • p e v a t e lůVc’£namova 1 jako jiné redakce,
ž e t ře b a č 1 a n e k n e i ; í s n o d ný
s názorem red&ce, učiním
tentokrát výjimku. Na ně
které věcí uveřejněné v
č lá r.ku ” C í 1 N A TO ” n a m J i ný názor. Vino hlavní smy
sl článku kdy zásadně pod
poruj i náš vstup do NaTG,
si myslím že madame olbrightová stojí sníš v čele
2 £ /7
/^<y Cd . x e s k é 1 o hby ye
V a s *■ ■ i n >t o ~
nu.
W.

Eurlng Dr Bohumil Kobliha

V březnu tohoto roku se v
Českých zemích rozjela orchestrovaná propaganda pro vstup
do NATO. Herci, novináři, zpě
váci, politici, komici, poslanci,
senátoři, prostě kdo má hlas,
spustil ho, aby se tradičně a na
povel zalíbil u vrbiček: s NATO

a nikdy jinak.
Moji přátelé mně zanesli što
sy novin z ČR, abych si početl.
Neuvěřitelně prázdné, včetně
"debaty" v parlamentu, kde si
na účet NATO rozdali další ná
lepky na čelo. Snad aby se jim
lépe hlučelo. Argumentace vá
hy pouťové vaty. Nikde jsem
nenašel jediný rozumný důvod,
proč má obyvatelstvo podstou
pit finanční i fyzické oběti, dal
ší utahování opasku... tento
krát pro plány a pány NATO.
Ani jediný hlas neformulovai,
kdo je nepřítel. A přece identi
fikace nepřítele (jak nám podal
zasvěcený pohled Prof. Dr. Lu
bor Karlík na přednášce v Brně
15. 1 1. 1 997), je tím základ
ním pro plánování moderní vá
lečnické strategie, pro volbu
zbrojení, výstroje i taktiky.
Leč ani hlas Madeleine Albrightové natož Václava Havla
neřekl, k jakému účelu má
členství ČR v NATO sloužit.
Kdo nás ohrožuje? Odkud fou
ká nebezpečí pro naši zem?
Je to proti Rusku, či .-ranch?
Poněvadž důvody pro člen
ství v NATO nepřinesl ani hlav
ní štáb Severoatlantické alian

ce, musíme tak udělat za ně
sami.
Předně, kdo je nepřítelem
států sdružených v NATO? Te
oreticky jsou nepřítelem NATO
všichni, kteří v NATO nejsou.
Bylo-li NATO kdysi ustaveno
proti Stalinsko-Brežněvovskému typu komunismu a SSSR,
dnes se jeho role zásadně změ
nila. Nepřítelem jsou všichni,
kdo nesouhlasí s globalistickou
politikou řízenou z USA, mar
kantně zviditelněnou paní Ma
deleine Albrightovou, US státní
sekretářkou a reprezentantkou
miliardářského židovského lob
by.
NATO jako nadnárodní orgán
má (v období dovršení růstu
globalistického kapitalismu a
nadnárodních výrobních a fi
nančních koncernů) hájit přede
vším:
a) všechny jejich majetky,
jakkoliv nabyté a způsoby jed
nání podle jimi stanovených

norem,
b) panství nad pracovními si
lami (občany vůbec!) a jejich
exploatací podle pravidel, které
oni určí.
Jeto ochrana globalistického
Mezinárodního měnového fon
du, Světové a Evropské banky
a dalších bank či jejich konglo
merátů, které stimulují či zcela

nařizují, co spolupracující státy
a všichni jejich občané musí
dělat, bez ohledu na jejich vůli
a skutečné potřeby.
Je to ochrana systémů mani
pulace občana (masových mé
dií) a všech jimi uskutečňova-
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ných způsobů vlivu (prezentace

debilitujícího škváru a degradu
jící pornografie).
Je to ochrana prostředků
manipulace občana jako spo
třebitele k tomu, co má a nemá
nakupovat, jak a čím se krmit,
jak oblékat, co užívat a co ne,
tedy komu a jak má odevzdá
vat peníze, které vydělá, či jak
má sám sebe likvidovat.
Je to ochrana vyvolených
národů a ras a jejich politiky a
nástroj potření všech těch, kte
ří do okruhu vyvolenosti nepa
tří, nezapadají či nechtějí patřit.
Specificky má členství v NA
TO pro ČR zajistit:

1) aby mgjetky zahraničních
vlastníků získané výprodejový
mi nákupy a "přesuny", umož
něnými sametovými privatiza
cemi, nebyly nikterak ohrože

ný2) aby občan ve své zemi
nemohl jednat jinak, než jak
nařídí nadnárodní "manage
ment".
Máme-li podat každému do
stupné důkazy, pro hořejší vý
vody uveďme:
USA a GB, hlavní garantoři
NATO, ve sféře vojenské vybu
dovali silné jednotky rychlého
nasazení (a síť jejich základen),
které mohou zasáhnout kdeko
liv na světě během 1 2 hodin (a
čas se cvičnými nasazeními
snižuje). Sledujme pohyby ma
teřských letadlových lodí stále
se posunujících po světových

oceánech.
Národní armády členských
států NATO jsou cvičeny proti

"teroristům". "Teroristy" není

narychlo změnil Ústavu, aby se

nikdo jiný, než prostí občané
těchto států, kteří by eventuál
ně nechtěli ztratit svou občan
skou svobodu úplně, či se ne
chtěli podrobit poslání na smrt,
jak nadnárodní organizátoři na
řídí. (Na skutečné teroristické
skupinky či fanatiky stačí poli
cie, jak jsme ze skutečných zá
sahů viděli např. WACO-USA.)
Náš příklad: prezident Havel
(dle pokynu shora - NATO) by
mohl bez jediného hlasu pro
testu poslat naše nejlepší mu
že, aby vykrváceli na bojištích
světa (v přítomnosti např. Ará
bie, aby bránili izraelské zájmy,
poněvadž to bude v intencích
USA). Tím by se zároveň prof.
Klausem a jinými načatá geno
cida našeho národa pohodlně
urychlila. Náš zeměpisný pro
stor by byl konečně uvolněn
pro kolonizaci jinou populací.
Děje-li se vše s požehnáními
KGB (balancujícího od roku
1 984 na ostří nože), aby se jim
dostaly do rukou všechny ma
teriály NATO, od tajných veli
telských kódů až po informace
o nejnovějších zbraních, pak
bude mela. Zapomněli jsme
snad na Brežněvovo "Eto vaše
dělo", kterým přitakal reform
ním komunistům v prosinci
1967, a na to, co nás převál
covalo 21. srpna 1 968? Je jen
tragikomickou ironií, že propa
gátoři vstupu do NATO zapla
vují zem plakáty právě s jeho
fotografií dnes!?!
Navrátí-li se v Rusku poměry
z SSSR, stalo by se naše území
mávnutím dirigentské taktovky
kompostem či spáleništěm Tře
tí světové války (čistě podle
druhu použitých zbraní hro
madného ničení).
Spočítejme na prstech, kdo
na shora uvedeném má zájem
a kdo tedy podporuje vstup ČR

mohly konat předčasné volby,
protože parlament už dávno
není reprezentativní a u národa
propadl. Ale přesto od tohcto
parlamentu)!) ještě chce, aby
mu odhlasoval vstup do NA
TO!!!
Kde je logika?
Proč ten spěch v roce, který
nese třikrát číslo šelmy: 3 x
666 = 1998?
Inu, liška maže ocasem své
stopy. "Viníky" budou ti, kteří
zítra už budou opět někde ukli
zeni v nových stranách a no
vých teplých místečkách.
Podle vodičů loutky Havla
náš národ je zřejmě náhodným

shlukem idiotů, kteří zbaští
všechno.
Kdo má oči, pozoruj!
Vstupem do NATO ztratí náš
národ všechny své naděje až
do doby Armageddonu. Václav
Havel
svým
podpisem
na
smlouvě s NATO stvrdí svůj or
tel velezrádce před dneškem i
historií.
Je možné ještě dnes tomu
všemu nějak zabránit? Jistě, a
to vyhlášením naší vojenské
neutrality zapojené do neutrál
ního pásu malých a středních
národů centrální a jižní Evropy
a Skandinávie.

Londýn, 27. 3. 1998

Dr. B. A. Kobliha
Ing Euring Phd CEng MiMechE
Consulting Engineer
8 Egerton Gardens, Hendon,
London N>V4 4BA, England

OTEVŘENÝ DOPIS

Jeho Excelence
Václav Havel
President České Republiky
Praha - Hrad
Czech Republic
Bílá sobota. II března 1998

Vážený pane presidente.

Jste pravděpodobné v dějinách světa jediným presidentem, který’
drží rekord v zahraničních čestných doktorátech, ale Vaše vládaje
bohužel cestou národních pohrom.
Vy sám osobné, jako nešťastný pohádkový král, jste oběti temných
sil a špatných rádců. Nevzchopite-li se ke svému zásadnímu činu,
ke svému dobrému kroku, Váš obraz v dějinách Česko

slovenských bude tím nejsnutnějšim, nejpathetičtějším.
Žádám Vás, zastavte cestu do NATO a doveďte náš stát k

neutralitě.

Prohlaste naši vojenskou neutralitu, presidentským dekretem,

teď!
Prosím zaim slete se nad přiloženým článkem "Cil XATO".
Ještě je čas.
S přáním rozjimavé doby Velikonoční.
v Kristu Váš

do NATO.
Prezident Václav Havel včera

|)r. Bohumil Kobliha x.r.
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8. VYSOKÁ POL III KA A JEJÍ NÁRODNÍ RÁMEC.
O vysoké politice se zřídka kdy hovoří. Skrývá se v pozadí
úmyslně i neúmyslně. Úiuyslně tehdy, když (i. kteří ji provozují
nemají zájem, aby jejich ziáméry vyšly najevo. Neúmyslně tehdy,
kdy (i, kterých se týká a kteří jsou jí obyčejné postiženi, o ní bučí
vůbec z vlastni nevědomostí nevědí, nebo když vědí, nechtějí, aby
o ni věděli ostatní. Déje-Íí se něco takového na vládní úrovni, je
to zavrženíhodné a ukazuje to na neschopnost a nečestnost vlády,
která je svým výsledkem stejná.
Vvsoká politika v dnešní době jsou nezveřejňované snahy
velkvch států ovlivňoval, řídit a vynucovat si, aby politika ostatní,
zvláště malých států, se podřídila lem velkým.
Vysoká politika je tedy určována velkými státy, které chtějí
podmaňovat ostatní. Věděl, co je předmětem vysoké politiky by
však měli mít zájem občané malých států, aby se podmaňování
velkými stály mohli bránit a ubránit.
Ze skutečných politiků nevědí nebo nechtějí věděl o vysoké
politice jen hlupáci. Zájmem politiků, hlavně malých zemi, by
mělo být vědět o vysoké politice co nejvíce a informovat o tom
své obyvatelstvo co nejdůkladněji.
Je-li na vysokém politickém místě hlupák, tak o vysoké politice
nemluví.
Z toho je zřejmě, že neví, co je jeho úloha a u
obyvatelstva si nezaslouží důvěru.
Z uvedeného také vyplývá, že porozumění vysoké politice je
nesmírné náročné, hraničící s genialitou. Znalec vysoké politiky
se celkem snadno pozná tím, že se splní některé z jeho
předpovědí.
Ve vysoké politice nejsou náhody, neboť pro nezasvěcené je (o
věc nesmírné složitá a její činitelé vesměs neznámí. Je o to těžší,
že v neznámém je obtížné se vyznat.

9. NÁRODNÍ VÝRAZ V POLITICE A ŽIVOTĚ.
Uspořádání států jako jednoho z cílů politické činnosti se vždy
utvářelo v rámci národů, územních celků hovořících stejnou řečí.
Výjimky, že existovaly státy mnohonárodní, byly podmíněny
zvláštní územní oddélcnoslí.
Politika měla vesměs národní

charakter, pokud mocenské zájmy nepotlačily přirozený vývoj do

ústraní.
Národní rámec politiky je přirozený a odchylky, tím či oním
směrem, se většinou samy koriguji. Státy, kde jsou hlavními
jazyky stejné řeči, lnou k sobě, a stejně tak stejným jazykem
mluvící menšiny. Tyto dvě tendence, ač se zdají přirozené, jsou
ve skutečnosti něco naprosto odlišného z hlediska politického a
státního.
Potlačování národního výrazu v politice, které je čas od času
moderní a mnohdy také předmětem vysoké politiky, je tradičné
zapříčiněné mocenskými prvky.
Jak uvedeno dříve, vysoká
politika sleduje většinou mocenské zájmy a aktéři vysoké politiky
používají ruzne formy nátlaku, at jíž vojenský', politicky, kulturní,
různé způsoby zastrašování, dcsinformacc, podvodů aid.
Národní
politika
je
lak
obyčejné
výrazem
aspirací
obyvatelstva.Vysoká politika výrazem nepřátelských snah vůči
obyvatelstvu té které žerné či zemi.
Jsou také snahy vymazal národní vliv z politiky. Pokud jsou ve
světe národní státy, svět má určitou strukturu. Svět bez národních
států byl. je a bude zmatek.
V případě, že se národní politika nějakým způsobem ztotožní s
vysokou politikou, jsou celkem dvě možnosti. Buď
je
obyvatelstvo nástrojem nebo terčem. V obou případech je však
dříve nebo později obětí. Jedním z nástrojů mocenského ovládání
(vysoké politiky) jsou totiž války. V těch je občan jen vojákem a
tak strádá, je zabíjen a umírá.
To je možné zpravidla jen ve státech, kde občan je příliš daleko
od rozhodování a tak nemůže rozhodovat o tom, zda do války
chce jit nebo nechce jít, ledy, zda válka bude či nebude.
V
takových státech však politika úplně ztratila svůj původní smysl a
stává se jen mocenským nástrojem vládnoucí skupiny bez
jakéhokoliv pověření.

10. NÁS TROJE VNITŘNÍ POLITIKY.
Všechno politické začíná velmi jednoduše. Hlavně dohodou
dvou lidi o tom, co je třeba udělal k obecnému prospěchu. Naopak
všechno mocenské ovládání začíná zhora, ne ke prospěchu
obyvatelstva, ale k jeho řízeni za účelem využívání a zneužíváni.
Důvodem je, že zdola nelze mocenské prostředky a hlavně lidi k
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bezúčelnému ovládáni druhých dostal.
Základní metodou politické práce je dosáhnout uvědomnění v
člověku, že bv melo být jeho vlastní snahou podílet se na
veřejném životě k obecnému prospěchu.
To však předpokládá, že člověk má vlastni snahu, iniciativu. V
případě, že člověk nemá vlastni snahu nebo byla nějak zničena je s
politikou konec. Na přiklad v důsledku špatného zdraví,
nedostatku sebcovládání a disciplíny, v důsledku používáni drog
nebo alkoholu či jakýmkoli jiným způsobem, jako únavou z
televize nebo špatným příkladem ať již některého z rodičů nebo
veřejných činitelů vládnoucího režimu.
Obecni společné uspořádání záležitosti veřejného zájmu se dělo
od nepamčti. Tentokrát nebyl zájem ovládal, když prostředků k
obživě nepřebývalo a předmětem snaženi bylo přežití. Teprve
mnohem později došlo ke zneužití společného uspořádání věcí
jednotlivci a malými skupinami. Ještě později došlo k vytvoření
států a až nakonec ke zneužití mašinérie států proti vlastnímu
obyvatelstvu.
Každý živý tvor potřebuje volnost, člověk, aby dělal něco pro

ostatní, potřebuje vlastni snahu. Ovládáni druhých je v rozporu s
cílem usměrnit či využit vlastní snahy lidi. Člověk nemá snahu k
ničemu, když nevidí účel snažení. Nemůže se snažil o něco, co
vede k jeho ovládáni někým jiným, o něco, co vede k potlačení
jeho svobody.
Na začátku 3. tisíciletí by mohlo být pro politickou činnost
mnoho příležitostí. Důvod, že tomu lak není leží v neschopnosti
chápal jevy dnešního světa, tak jak jsou. To vede k mocenskému
pojetí veřejného života a ne politického.
Na druhé straně, se současnou úrovni poznání a produktivity
může kterýkoli národ na světě vyniknout nad ostatní, nechá-li
volný průchod politické činnosti, politickému životu.
Obecně platí, že lidé ve státe s politickým životem a podporou
vlastních snah každému pro veřejné blaho budou mít blahobyt.
Státy s mocenským, tedy ovladatelským pojetí vlády s podporou
vlastních snah jednotlivců pro veřejné blaho budou však jen
přežívat.
Mocenský stát je schopen přesvědčil o nutnosti práce pro
veřejné blaho jen malé procento obyvatelstva. Jsou to státy, kde se
každý stará jen sám o scbc. Jen snílkové a idealisté nebo
přistěhovalci ze zemí s politickým životem mají lam pojem o
veřejném blahu. V tom (vpu státu převažuje typ lidí, kteří neudělají
nic pro druhé a je mnoho takových, kteří nepracuji ani pro sebe.
Nechají se živit státem nebo dokonce žiji na úkor ostatních jako
zloději, násilcní apod.
Posledním typem státu je ten, kde průměrná životní úroveň rok
od roku klesá. Většina obyvatelstva aby přežila, musí žit ze
sociální podpory. Uliční bouře z chudoby jsou v tomto typu státu
vždy na obzoru. Je to represní, ovladatclský mocenský stát, kde
normální politický život neexistuje. Snahy a iniciativy práce pro
veřejné blaho jsou potlačovány z obav vlády, že bude postavena
do ústrani. Jak stále klesající životní úroveň naznačuje takový stát,
především jeho vláda, je na cestě ke sebezničení. V zemi se dá
očekával krize sociální.
V represivních státech a většině velkých států politika v pravém
smyslu slova není, neboť vlastní snahu obyvatel není možno
zaměřit k obecnému čili. Ve velkých státech se v o politice jen
mluví, ale mocenský aparát nahradil politiku a je do značné míry
zaměstnán potlačením nespokojenců.
V mocenském státě je také důležitá armáda, v mnohých
případech žoldnéřská. Dobrovolná armáda tak ztratila svůj
politický charakter, a vláda, která dobrovolnou armádu podporuje
a provozuje, také nemá politický charakter.
Žoldnéřská (Iz.v. profesionální) armáda je jen nejdražší nástroj
vysoké (mocenské) politiky, tak jak lomu bylo v Evropě ve
středověku a později v Čině a Japonsku. Mohla existoval jen v

určité mezinárodni konstelaci jen velmi krátkou dobu a stály a
organizace, které se ve většině dobrovolnou armádou zabývaly,
hospodářsky brzy zkrachovaly.

1 1. ZAHRANIČNÍ POLITIKA.
Význam a účel zahraniční politiky v dnešní době není lakový,
jak by vyplývalo z názvu a jak se mu všeobecné přikládá. Dnešní
doba, kdy se důležitá rozhodnuti dělají za scénou a obyčejné bez
účasti slabších, užívá zahraniční politiky jako prostředku ke
znázornění vztahů mezi stály, spíše jak by se měly jevit na
veřejnosti, než jaké jsou. Ba za zahraniční politikou se skrývají
všemožné náhražky za to. co by mělo mezi státy a občany různých

stálil být.
Mnohokrát se občanům neřcknc to, co je známo, čistě pro
ideologické důvody. Podávat zkreslené informace je v zahraniční
politice běžné a tolerované, dokonce preferované.
Celková důležitost zahraniční politiky v politice vůbec, která se
dá označit za minimální, vyplývá z toho, co bylo uvedeno o
národní politice a vysoké politice. Ve vztazích nedůvěry, které
dnes existují mezi stály z mnohých důvodů, nelze se ani divit.
Bylo lomu tak od vždycky, a nebude tomu nikdy lépe.
Velké státy nemohou veřejně přiznat, že jim vlastně jde o
ovládnutí malých států. Po tomto poznání by bylo všechno
ostatních o vztazích mezi staly již bezpodstatné.
Příkladů jsou v historii na tisíce.
Úkolem existence
vvslancckých úřadů v cizině by mělo být informovat o tom. co se
děje v ostatních zemích, bez toho
aby ministr zahraničí mel

nějakou úlohu v rozhodování.

V politice vládne sila vice než v jiných sférách života a
posledním vyjádřením tohoto jevu jc vraždění ve válce nebo
jinak. To musí vědět člověk v novém tisíciletí a podle toho sc
zařídit. Věci nejsou lak,
jak jsou předkládány k pochopeni
loutkovými vládami.
Loutky neznají krev, jen balamuti sladkostmi a neustálým
mluvením (o nesmyslech). V nich ztratila řeč úlohu na spojení
mezi lidmi. Neustálé mluveni považuji loutky za výraz sily.
Síla slojí na hospodářské moci. Kdo není bohatý, nemůže mít
silnou armádu. Ještě větší hlupák jc len, kdo si říká malý a slabý a
sám sc dobrovolně oslabuje. A pak jc tu zrádce, který zaprodá
vlastni stál a národ za podplácení několika rádobycenami v cizině.
Důstojné přežiti je tedy konečným cílem politiky. Je-li politika
chápána jako služba člověka, nehrozí mu nikdy nebezpečí zevnitř,
ale zevně. Jen když se do politiky dostali zrádci, hrozí mu
nebezpečí i zevnitř.

12. CIZÍ VZORY V POLI TICE.

14. NEZÁVISLOST A NEODVISLOST.

Cizí vlivy jsou v politice snadno poznat. V době studené války
slálv proti sobě dva politické bloky. V čele bloků stály
supcrvevclmoci.
Supervelnioci působily na příslušně členy
svých bloků, aby se pod rouškou širšího prospěchu přizpůsobily
a také přispěly všemi možnými způsoby k cílům supervelnioci.
Vidíme-li v politice cizí vlivy, je to varovný znak . Ti, kteří se
obyčejně do takové politiky dostali, ji nerozumí. Někdy si myslí,
že musí spoléhat na cizince. Neznají vlastní představy o tom. co
politika je, k čemu slouží a tak podobně. Cizí vzor je zástěrka,

která má zakrýt neschopnost.
Jindy je cizí nátlak na politiku ve statě zcela otevřený. Vláda se
za těch okolností označuje jako loutková. Clonové vlády jsou

x lastné jen loutky, kterým někdo jiný' tahá za šňůrky. Mohou dělal
dojem, že jednají po svém, ale návaznost na herce za scénou sc
pozná.
l aková vláda, zvláště v zahraniční politice, nejedná samostatné,
ale vždy v bloku s ostatními. Ti ostatní jsou vždy jedni a titíž.

Loutková vláda je poslušná chlebodárci nebo silnějšímu státu,
lypickvmi příklady jsou protektorálni vláda, komunistické vlády
a neokomunistické neboli postkomunistické vlády.
Ve státech s loutkovými vládami není nikdy dovoleno veřejně
označoval vládu jako lakovou. Na druhé straně, tyto vlády jsou
zavázánv svému lénnimu
panu čas od času vyjádřil svou
závislost.
To sc děje formou různých oficiálních vyhlášeni a
zpráv.
Ncjvyššim zájmem loutkově vlády je vytvářet veřejné mínění
států tak. abv její povaha nepřišla najevo, účelem jc, aby si
občané na existenci loutkových vlád zvykli a brali jc vážně.
Vytvářeni loutkových vlád jc poměrně častý úkaz, včetně
ncokomunistických (postkomunistických) zemí, neboť několik

Záměr politika, aby prospěl občanovi v tom, čím ho on pověřil,
jc uskutečnitelný jen za podmínek, že stát jc nezávislý a neodvislý.
V opačném případě nemůže politik splnit svoji úlohu, ani kdyby
chtěl.
Jc zcela přehnané vyvozoval, že jedna vláda bude sloužil všem.
Mluvkové, jen pro (o tlacháni, sc mohou přimlouvat pro opak.
Když, politik nemůže dělat, co uzná za vhodně ve své občanské
roli, nemůže ani občan dostat to, co očekává.
Z toho důvodu mají občané závislého státu jen omezená práva.
Občané malých států mají v dnešním světě méně práv nežli ve
velkých státech, neboť velké státy vládnou světu.
Velké státy mají k tomu světové organizace, sdružení . spolky,
rady, finanční instituce. Světové organizace, jako Organizace
spojených národů, slouží nyní jako nástroj velkých států k
ovládání těch malých. Je (o uděláno na půdě OSN. namísto ve
válkách jako dříve.
Výsledkem však je stejné poddanství malých států. Krok za
krokem malé stály ztrácí neodvislost a nezávislost. S tím úzce
souvisí schopnost starat sc o vlastni záležitosti.
Nezávislost a neodvislost státu tím jsou teď kardinální nutností
pro
normální
politickou
činnost.
Prohřešky
dnešních
rádobypoliliků proti tomuto základnímu krédu nesmí být nikdy

zapomenuty.
Pokud stát ztratí nezávislost a neodvislost, tak ani žádný člověk
tohoto státu není svobodný. Pak mohou téct řeči o lidských
právech horem dolem, člověk se stává otrokem těch, kdo mu
vnutili své způsoby.
Jen zrádci vedou zemi "do Evropy", neboť (o znamená omezení
suverenity vlastního státu a tím omezeni práv každého občana.
Svobodu nemohou nahradit žádné hospodářské ani jiné vvhody,

podmínkami pro vznik loutkové vlády.
Vytváření bloků jc výrazem uplatnění cizích vlivů v politice
jednotlivých států s přímým nebo nepříznivým dopadem na

ale ani ty žádné nebudou.
Nezávislost a neodvislost státu jc hlavním cílem každého
politika. Kdo toto nepochopil a dělá a tvrdí opak, prokázal, že
neví, co politika jc. Buď jc hloupý anebo slouží protistátním
zájmům k podkopávání vlastního státu a ohrožení každého

nezávislost a neodvislost malých států.

občana.

zrádců sc v každém národě kdykoli najde.
Jc tedy těsná spojitost mezi cizími

vlivy

v

politice

a

13. ZÁKON SÍLY V POLITICE.
Po zkušenostech z. historie, a 20. století zvláště, představy o
pokojných vztazích mezi stály a v politice, nejsou více než
fantazií. 70 let komunismu v Evropě, léta nacizmu a dvě světové
války jsou příklady, jak konči mocenské snahy, a z toho plynoucí,
zahraniční politika 20. století. Ivrdit opak by bylo jen další

omamné opájení sc iluzemi.
I v politice jc nutno díval se skutečnosti přímo do očí.
Iluzionisté, zbabělci a hlupáci do politiky nepatří. Nevidět, že v
mocenských, světových vztazích vládne jen síla, je neomaleností.

Nikdo sc nesmí nechat vodit za nos snílky.
Válka může začít na povel, jako začala I.světová válka, ale
může být i dlouho připravována, jako II.světová valka. Nikdo
jim nezabránil a byly to vlastně války velmoci, do kterých pak
zatáhly svět.
Po
nich
následující
politika
kolektivní
bezpečnosti
organizovaná Organizací spojených národů (OSN) nezabránila ani
válkám v Koreji. Vietnamu a v Bosně. Velmoci, které sc snaží řídit
svět, vyvolávají války. Ncdělají-li to úmyslné, pak to ukazuje na
to, že svět řídil neumí. Neuměly a neumí zabránit masakrování a

všeobecnému vražděni komunismu.

" Koukej, Marie. To je krásná kuchyňská linka!"
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