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Polopravdy jsou také půllži
Známe to dobře z doby předpseudorevoluční. Komunisté lhali ponejvíce tak, že říkali vždy jen tu půlku pravdy, která jim
vyhovovala. Takže na Západě se pořád propouštěli lidé ze zaměstnání. Kdo to trochu sledoval, musel rychle dojít k závěru,
že už tam ani žádní zaměstnanci nejsou. Komunisté v tom lhaní už byli tak zaběhlí, že nakonec věřili i vlastní propagandě.
Třeba těm frázím o nerozborné jednotě strany a lidu – 99,99 % účasti ve volbách a hlasů pro jejich kandidáty považovali
potvrzení své politiky.
Nic se nezměnilo. Dodnes jsou nám jako plná pravda předkládány polopravdy a zdá se, že i současní pololháři (většinou
bývalí komunisté z kategorie „nikoliv malá svině“, zvaní disidenti) věří své propagandě. Tak jsou tomu naučení.
Podle nich Turecko (například) prožívá návrat k islamizaci a k diktatuře. Pravda je trochu jiná. Turecko nemůže prožívat
návrat k diktatuře, protože nikdy nic jiného nemělo a je to v souladu s jejich obecným chápáním světa. Osmanské majitele
říše vystřídal diktátor Mustafa Kemal Atatürk. To byl „tvrďák“ par-excelence. Ženy zrovnoprávnil už krátce po svém
uchopení moci v r. 1923 – to se takové Francii o rovnoprávnosti žen ani nesnilo, Švýcarům to pak trvalo ještě půl století.
Zbavil politické moci imámy, zavedl právo podle evropských zvyklostí, poskytl azyl židovským profesorům pronásledovaným
v Německu,... (viz dějiny Turecka). Také nařídil evropské oblečení, zakázal fezy, zavedl latinku (a všichni Turci bez výjimky
museli do školy, aby se jí naučili), na vysokých školách a ve státní službě se nesměly nosit (muslimské) šátky. Dnes se tam
neděje nic jiného, než u nás. Prezident Erdogan připustil šátky. My jsme zavedli státní svátek Velký pátek (většina lidí vůbec
netuší, o čem to je). Jako státní svátky slavíme svátky náboženské (Velikonoce, sv. Václav, Jan Hus, příchod slovanských
věrozvěstů, Vánoce, sv. Silvestra – papeže srandistu). Když před pár lety vojáci v Turecku se pokusili o další puč, vyhlásili
zákaz vycházení. Erdogan naopak vyzval Turky, aby vyšli do ulic. Turci masově vyšli do ulic navzdory zákazu vycházení….
Prosím, proč nenecháme Turky, aby si své vnitřní záležitosti řešili sami a ne dle receptů našich sluníčkářů?
Naše mainstreamové titulky hlásají např.: Turci vyměnili svobodu za chleba. (No a co, když jim to vyhovuje, proč ne?). U nás
také žádná svoboda neexistuje, vládnou tu jenom byrokrati a svobodné volby už dávno zdegenerovaly na frašku. Ovšem
občas sluníčkářským cenzorům uniknou zajímavé informace, např.: Mnohé turecké nemocnice jsou na úrovni
pětihvězdičkových hotelů. Nebo zajímavost: V Turecku byly pokusně zavedeny automaty, které při vložení PET lahví
vydají žeton na městskou dopravu. Kdo neviděl turecké dálnice a „okresky“, výškové domy, MHD a železnici, tak snadno
podlehne kecům o zaostalé zemi.
Přitom stačí tak málo. Nechat Turky, Araby, Peršany, Kazachy, Číňany, Indy, africké primáty na pokoji, ať si žijí tak, jak JIM to
vyhovuje. A jasně jim říci, že k nám se chodí jen za prací, obchodem a turistikou, a jinak ať jsou tam, kde jsou, ať sem na
nás nelezou. Mají-li ovšem zájem, můžeme jim tam poslat naše sluníčkáře, mohou tam provozovat třeba squatting a
demokratizaci majetku, případně konat přednášky o lidských právech zločinců a kriminálníků.

