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J.J. Krupa:
ECHOM POMÁHAME K SLOBODE.

Aby zavládli normálne vz ahy medzi národmi strednej Európy,
musia oslobodi

od ich kliatby dominancie slovenského národa. Havel prišiel

s tou kliatbou do Bratislavy 28. okt. 1991. Pokia
v psychologickej
ideológie

esi sa najprv

esi budú ži

v zajatí,

klietke, ich vlastnej rasistickej, kolonialistickej

echoslovakizmu, nemôže sa hovori , ba ani sníva

normálnych vz ahoch medzi národom
echom chýba aspo

o úprimných a

eským a národom slovenským.

jeden jediný nebojácny politik, alebo duchovný vodca,

ktorý by mal odvahu poveda

svojmu národu (tak ako De Gaulle Francúzom),

že ich kolonializmus a rasizmus je nestrávite ný pre dnešnú Európu, pre
dnešnú dobu oslobodzovania sa európskych národov.

Masaryk a Beneš založili ich
lži, že Slováci sú

eský štát, tzv.

eskoslovensko, na

echové – ("Slovaks are Hungarian Bohemians" -

napísal notu Masaryk americkému Kongresu roku 1918) a tento štát
zahynie na túto

eskú lož.

Každý vrabec v Európe už tisíc pä sto rokov vie, že tomu tak nikdy nebolo.
Ale

esi zaslepení ich megalomániou a komplexom nadradenosti vo i Slovákom

(ale komplexom menejcennosti vo i Nemcom!), prehltli radi Masarykovu a
Benešovu nemorálnos . Prehltli, ale lož, historicky povedané, nemožno nikdy
strávi . Božia danos .
Takmer všetci

esi o tejto lži dobre vedia. Vedia, a vedome konajú na

deštrukcii slovenského národa už sedemdesiattri rokov. Už sedemdesiattri
rokov im leží v žalúdku táto lož. Aby

esi národne vyzdraveli, musia túto

lož vyvrát

. Nedá sa iná . Iba vtedy sa im u aví. A u aví sa v prvom rade

ich vlastnej, národnej duši.
Vedia aj

to, že slovenskému národu už nemožno upiera

rovnoprávnos . V duši niektorých

medzinárodnú

echov sa už rozodnieva. Najmä v aka

udalostiam v bývalom Sovietskom zväze a v bývalej Juhoslávii. V tomto
zmysle, chrabrý národ Chorvátov bojuje aj za slobodu Slovenska.
Svet dnes už vidí jasne, že srbsky juhoslovanizmus, tak ako

eský

echoslovakizmus je klam a sebaklam. S ú to zle maskované imperializmy.

V momente ke

sa

esi z ich sebaklamu zobudia a uznajú realitu dnešného

sveta, to je, prirodzene pravo slovenského národa na vlastný slobodný štát,
esi vyhodia aj všetkých slovenských Borisov Pugov, tzv.

echoslovakistov,

ktorí slúžia proti svojmu národu imperialistickým záujmom Prahy.

esi tu

realitu sveta zanedlho uznajú.
Slováci, bojom za svoju slobodu, pomáhajú aj Cechom k slobode. Aká je to
ve ká škoda, že na

ele boja za samostatnos

nestoja dnešní predsedovia SNR

a slovenskej vlády. Prirodzení vodcovia slovenského národa dnes sú na iných
postoch života. Ešte mnohí " eskoslovensky" orientovaní Slováci majú
prida

sa k národu. Majú iba dve možnosti: alebo ís

as

za slobodou s národom,

alebo ich hrob zarastie bodlia ím.
Ke

esi uznajú realitu dnešného sveta, za ne sa v strednej Európe nová

doba. Doba rovnoprávnosti, a úprimnej a vzájomne výhodnej spolupráce
slobodných národov. Za ne sa skuto ne zjednocovanie Európy.
Snívam už dlho o Európe slobodných národov, kde štátne hranice budú
spojovníkom nie rozde ovníkom národov. O Európe a celom svete, kde
môžu sa slobodne pohybova , slobodne pracova

a študova

udia

kde chcú a kde sú

potrební.
Udalosti v Bratislave, 28. okt. 1991, urýchlil oslobodzovací proces v
strednej Európe. Slováci takto pomáhajú

echom k ich vlastnému oslobodeniu a

ku kone nej slobode celého sveta. Lebo aj nový svetový poriadok, o ktorom
sa v poslednom

ase to ko hovorí, predpokladá všetky národy sveta slobodne.

Iba dobrovo ná spolupráca slobodných národov môže prinies
vedecky a duchovný rast celej planéty.

hospodársky,

