
 
 

Polski intelektualista przeciwko wojnie z Irakiem w imieniu wszystkich Polaków 
 

olacy byli jednym z narodów, które ucierpia³y 
najwiêcej w czasie drugiej wojny œwiatowej: a¿ 6,5 
miliona osób - dzieci, kobiet, mê¿czyzn - zosta³o wtedy 

zamordowanych w Polsce, a jedynym tego powodem by³o 
szaleñstwo okupanta. Nigdy nie tolerowaliœmy dyktatorów, a 
walka przeciwko jakiejkolwiek formie dyktatury jest tradycj¹ 
polskiej historii i edukacji. Wszyscy myœl¹cy i 
odpowiedzialni ludzie œwiadomi s¹ dzisiaj faktu, ¿e przemoc 
nie doprowadzi do pokoju. Nigdy wiêcej wojny! Nigdy 
wiêcej ludobójstwa – bez wzglêdu na to, jaki slogan czy 
ideologia stara siê je usprawiedliwiæ. Dlatego te¿ nale¿y 

¿ycie irackich dzieci, kobiet i mê¿czyzn, i 
wykorzystaæ wszelkie dostêpne œrodki pokojowe, aby pomóc 
narodowi irackiemu, udostêpniæ mu mo¿liwoœæ rozwoju 
cywilizacyjnego. 
 Moi rodacy, którzy z bliska widzieli œmieræ polskich 
obywateli w czasie powstania warszawskiego, masowe 
mordy ¯ydów w getcie, w Oœwiêcimiu, w Treblince, masowe 
egzekucje polskich intelektualistów i najwybitniejszych 
obywateli na ulicach Bydgoszczy, Warszawy i innych miast, 
s¹ zawsze wstrz¹œniêci, kiedy ktoœ stara siê na nowo 
interpretowaæ prawo do ¿ycia. 

Polacy zaniepokojeni s¹ oznakami powstawania nowej 
polityki imperialnej, której pod³o¿em jest egoistyczny cel 
przejêcia kontroli nad surowcami naturalnymi w interesie 
monopoli, dlatego te¿ mówi¹ stanowcze „nie” infantyli-
zmowi militaryzmu. 
 
2. Najwy¿szy autorytet moralny œwiata, Papie¿ Jan Pawe³ II, 
otwarcie i jasno sprzeciwi³ siê doktrynie wojny prewencyjnej 
g³oszonej dziœ przez waszyngtoñsk¹ administra
z³o przemocy ze swojego w³asnego doœwiadczenia i 
wskazuje, bez zbêdnych grzecznoœci, odpo  
drogê do rozwi¹zania obecnego problemu: zwalczaj z³o 
dobrem! Od³ó¿ miecz i wyœlij nastawionych pokojowo 
negocjatorów tam, gdzie panuje przemoc, niepokoje i ucisk! 
 Wiêkszoœæ Polaków popiera to przes³anie i sprzeciwia siê 
deklaracjom wsparcia dla wojny polskiego prezydenta i 
premiera rz¹du. Panowie ci nie zdaj¹ sobie najwyraŸniej 
sprawy z tego, ¿e 70% Amerykanów, Francuzów, Niemców i 
narodów innych pañstw europejskich ¿¹da dalszych 
negocjacji z rz¹dem Iraku, aby powstrzymaæ akcjê zbrojn¹ 
wojsk amerykañskich i tym samym uratowaæ ¿ycie tys
dzieci, kobiet i mê¿czyzn. 
 Polska klasa rz¹dz¹ca zamiast wykorzystaæ szansê, by w 
przyjacielski sposób powiedzieæ prawdê prezydentowi 

Stanów Zjednoczonych o nadziejach Polaków, zachowa³a siê 
jak poddany o mentalnoœci niewolnika. 
 
3. Nadzieje Polaków skierowane s¹ ku innej Ameryce, 
reprezentowanej przez takich ludzi jak Lyndon LaRouche, 
Jimmy Carter, Ted Kennedy, genera³ Schwarzkopf, Chalmers 
Johnson, i ku sile moralnoœci, któr¹ zademonstrowali 
amerykañskiemu prezydentowi przywódcy 40 koœcio³ów 
chrzeœcijañskich Ameryki. 
 Ze strony europejskiej na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ 
s³owa ostrze¿eñ wypowiedziane przez francuskiego prezy-
denta Jacquesa Chiraca, niemieckiego kanclerza Gerharda 
Schroedera i ministra spraw zagranicznych Rosji, Igora 
Iwanowa.  
 Lobby wojenne w Waszyngtonie zignorowa³o te¿ pozy
Iranu i perspektywê wojny – œwiêtej wojny – z prawie 50 
milionami Irañczyków, którzy powiedzieli jasno: naród Iraku 
to nasi bracia w Allahu. Nie zapominajcie o tym! 
 Pseudo naukowy nonsens prof. Huntingtona na temat 
„Zderzenia cywilizacji” staje siê oczywisty, kiedy okazuje siê, 
¿e autor nigdy nie podj¹³ studiów religii œwiata, co dowodzi 
tego, ¿e chodzi³o mu jedynie o rozg³os polityczny w celu 

 
 
4. My Polacy – jako prawdziwi przyjaciele i sojusznicy 
Amerykanów –  chcemy zwróciæ uwagê prezydenta Stanów 
Zjednoczonych na gospodarcz¹ sytuacjê jego kraju i na 
analizy Lyndona LaRouche’a, a tak¿e na kryzys ogarnia
ca³y œwiat; Stany Zjednoczone mog¹ staæ siê lokomotyw¹ 
globalnego gospodarczego o¿ywienia, tak jak mia³o to 
miejsce ju¿ w przesz³oœci. 
 Najwa¿niejszymi obecnie zadaniami powinny byæ walka 
przeciwko ubóstwu, które jest po¿ywk¹ dla terrory zmu na 
ca³ym œwiecie, reorganizacja rynków finansowych zgodnie z 
nowym systemem monetarnym Bretton Woods, a tak¿e 
osi¹gniêcie pokojowej wspó³pracy i  i 
Arabów w Palestynie. 
 Zamiast s³uchaæ pos³añców œmierci i pozwalaæ im na 
dzia³anie, powinniœmy uczyniæ wszystko, by wprowadziæ w 
¿ycie cywilizacjê opart¹ na zasadzie agape – tak jedynie 
rozwi¹¿emy problemy œwiata. 
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