
„Boží mlýny“ melou, ale...

Jak známo, historie se opakuje. A tak ani nepřekvapí, že to, čím postihli Němci nás, dnes postihuje je samé.
Podobně, jako k nám přišla v 18. století německá menšina, má teď Německo menšinu tureckou. A podobně, jako se převážná (později naprostá) většina „sudetských“ Němců hlásila k fašismu, převážná většina v  Německu žijících Turků - také už je načase je pojmenovat podobně nesmyslně po keltském názvu nějakého německého pohoří - se hlásí k fašismu teď. Vysvětluje se to tím, že do Německa z Turecka odešla spodina, která se v Turecku nedokázala chytit. Může to být ještě horší - jako v případě „sudetské“ menšiny, která vznikla z převážné většiny útěkem kriminálních živlů, které nedokázali chytit, z Bavorska k nám.
I mnoho Němců říkalo a říká, že „sudetští“ Němci byli těmi nejhoršími, nejfanatičtějšími Němci vůbec, že mimo jiné ne Češi, ale právě oni rozbili Rakousko-Uhersko, a že bez jejich zuřivé podpory Hitlera - největší podpory, jaké se mu mezi Němci dostalo - by druhá světová válka vůbec nemohla vzniknout. Proto jimi i všichni slušní  Němci opovrhují. Zcela jistě budou mít podobné nevalné mínění o „sudetských“ Turcích - říkejme jim prozatím tak, dokud nebude zaveden nový název - i všichni slušní turečtí Turci.
Němečtí fašisté rozhodně nepokračovali v duchu Bismarcka, který říkal, že zázrak Pruska spočívá v tom, že není čistě germánské, že německá duše je ženská a musí být posilována slovanskou duší, která je mužská. Vývoj v Německu byl naopak nasměrován směrem ke „třetí říši“, založené na estrogenech v mužských tělech, které v nich, na rozdíl od testosteronu, vyvolávají patologickou agresivitu. Velmi podobným způsobem směruje Turky Erdogan - říkejme mu tedy rovnou Estrogen. Nemocný muž na Bosporu, jak se dřív říkalo Turecku, řádí jako stižený bílou nemocí.
Podobně jako „sudetští“ Němci byli a jejich dnešní pohrobci stále jsou největšími zastánci „konečného řešení české otázky“, Estrogen vyzývá v Německu žijící Turky ke „konečnému řešení německé otázky“ - vyvraždění obyvatelstva a obsazení celého Německa. U nás - prozatím - zabránila dokončení „konečného řešení“ včasná repatriace oné krvežíznivé „nadlidské“ lůzy. (Českým Němcům, kteří nebyli válečnými zločinci, bylo samozřejmě dovoleno u nás po válce zůstat.)
...Podobně i dnešní násilné narušování a rozhánění demonstrací a schůzí protivníků v Německu nápadně připomíná totéž ve třicátých letech. Mnoho věcí je „jak přes kopírák“.

„Boží mlýny“ sice melou, ale máme z toho snad mít radost? Rozhodně ne, protože hlavně hrozí, že semelou celou Evropu. V případě „sudetských“ Turků žádná repatriace na obzoru není. Naopak hrozí masový útěk Turků před Estrogenovým fašistickým terorem, a to i do Německa, kde se pak mohou působením „sudetských“ Turků mnozí z nich nebo jejich potomci fašizovat. Pokud bude Estrogen sesazen, hrozí zase hromadný útěk fašistů z Turecka - kam jinam než za tureckými fašisty do Německa. A pokud v Turecku dojde k občanské válce nebo rozsáhlým nepokojům, případně i jen k výraznému snížení životní úrovně vlivem vnitřního rozvratu nebo vlivem bojkotu ze strany jiných zemí, opět hrozí odchod velké části obyvatel.
Marně hází Putin Evropě, tedy hlavně Německu záchranný kruh v podobě svého absurdního spojenectví s Tureckem, aby se ho mohli evropští politici, zcela pod vlivem amerických neokoňů a proto povinných odříkávat protiruská říkadla, chytit a postavit se Turecku jakožto údajnému ruskému spojenci...
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