Na Ukrajine nás zaťahujú do vojny s Ruskom
2014-09-03 (22:16)
16.5.2014

Kroky Washingtonu na Ukrajine, ako aj podpora
neonacistov, budú mať veľké dôsledky pre celý svet.
Prečo sa zmierujeme s hrozbou novej svetovej vojny, do
ktorej sa nás snažia zatiahnuť v našom mene? Prečo im
dovoľujeme, aby klamali, ospravedlňujúc toto riziko?
Široké a hlboké vymývanie mozgov, písal Harold Pinter,
„je skvelá, veľmi šikovná a úspešná seansa masovej
hypnózy,“ ktorá zapríčiňuje, akoby pravda „nikdy
neexistovala, hoci práve v tomto okamihu je prítomná“.
Americký historik William Blum každoročne uverejňuje svoju
stále obnovovanú a dopĺňanú „správu o zahraničnej politike
USA“. V nej poukazuje na to, že od roku 1945 sa USA pokúsili
zvrhnúť vyše 50 vlád , z ktorých mnohé boli demontované
demokratickou cestou. Hrubo sa vmiešavali do volieb v 30
krajinách, bombardovali civilné obyvateľstvo 30 štátov,
používali zbrane chemické a biologické v 30 štátoch a páchali
atentáty na zahraničných vodcov.
V mnohých prípadoch Veľká Británia USA pomáhala. Západ
zriedkakedy uznáva a informuje o týchto utrpeniach a
nešťastiach, nehovoriac už o zločinoch, napriek tomu, že má k
dispozícii masmediálne prostriedky a nominálne najslobodnejšiu
žurnalistiku. O tom, že najpočetnejšie obete „nášho“ terorizmu
sú moslimovia sa nesmie hovoriť. To, že extrémistický
džihádizmus, ktorý viedol k 11. septembru sa pestoval ako
zbraň anglo-americkej politiky (operácia Cyklón týkajúca sa
vyzbrojovania mudžahídov v Afganistane) sa zamlčiava. V apríli
americký štátny department zaznamenal, že po kampani NATO
v roku 2011 sa Líbya zmenila na útočisko pre teroristov.
Meno „nášho“ nepriateľa sa rokmi menilo z komunizmu na
islamizmus. Vo všeobecnosti je to ale každá spoločnosť, ktorá
je nezávislá od moci Západu, ktorá má strategicky dôležité a
na zdroje bohaté územie, alebo ponúka alternatívu americkej
dominancii. Lídri takýchto „prekážajúcich“ krajín sa odstraňujú

od moci násilnými metódami, ako to bolo v prípade demokrata
Mohammada Mosaddeqa v Iráne, prezidenta Arbensa v
Guatemale a Salvatora Allendeho v Chile. Alebo ho zabíjajú,
ako Patrica Lumumbu v Kongu. A všetci sú odsúdení v kampani
očierňovania v západných médiách – spomeňte si na Fidela
Castra, Hugo Cháveza a teraz Vladimir Putina.
Úloha Washingtonu v ukrajinských udalostiach sa líši iba
dôsledkami pre nás všetkých. Po prvý raz od čias Reagana USA
hrozia rozpútať svetovú vojnu. V súčasnosti, keď sú západná
Európa a Balkán vojenskými baštami NATO, posledný
nárazníkový štát“ na hranici s Ruskom, – Ukrajinu – trhajú na
časti fašistické sily, ktorým priechod dali USA a EÚ. My na
Západe dnes podporujeme neonacistov v krajine, kde ukrajinskí
nacisti podporovali Hitlera.
Organizujúc februárové sprisahanie proti demokraticky zvolenej
vláde v Kyjeve, Washington chcel obsadiť ruskú vojenskonámornú základňu na Kryme, ktorá oddávna legálne patrí
Rusku. Nepodarilo sa im to. Rusi sa ubránili, ako to často robili
v svojich dejinách v minulosti, vystupujúc proti všetkým
hrozbám a vpádom.
No proces vojenského obkľúčenia zo strany NATO sa zrýchľuje,
ako aj Spojenými štátmi inšpirované útoky na Rusov na
Ukrajine. Ak sa podarí Putina vyprovokovať a príde im na
pomoc, jemu vopred určená úloha „odvrhnutého“ ospravedlňuje
partizánsku vojnu pod vedením NATO, ktorá sa môže dostať na
územie samotného Ruska.
Namiesto toho Putin zrušil plány strany vojny, snažiac sa o
kompromis a dohodu s Washingtonom a EÚ. Odviedol ruské
vojská od ukrajinských hraníc a vyzval Rusov na východe
Ukrajiny, aby počas víkendu neuskutočnili provokačné
referendum. Títo ruskojazyční a dvojjazyční ľudia, ktorí tvoria
tretinu ukrajinského obyvateľstva sa už dávno snažia o vznik
demokratickej federácie, odrážajúcej etnickú rôznorodosť
krajiny a žijúcej autonómne od Kyjeva a nezávisle od Moskvy.
Väčšina z nich nie sú „separatisti“ či „vzbúrenci“ ako ich
označujú západné médiá. Sú to občania Ukrajiny, ktorí chcú žiť
v mieri a bezpečnosti v svojej krajine.

Na ruiny pripomínajúce Irak a Afganistan, Ukrajina sa mení na
tematický park CIA, ktorý z Kyjeva osobne vedie šéf CIA John
Brennan. Množstvo špeciálnych oddielov CIA a FBI vytvárajú
„štruktúru bezpečnosti“, v rámci ktorej sa uskutočňuje kontrola
barbarských útokov na tých, ktorí vystúpili proti federálnemu
prevratu. Pozrite si videá, prečítajte si svedectvá očitých
svedkov surového masakru v Odese. Autobusmi dovezení
fašistickí „molodčikovia“ podpálili Dom odborov v tomto meste
a pozabíjali ľudí, ktorí bolo vnútri. A pozrite si, aká nečinná bola
polícia.
Jeden lekár hovoril, ako sa snažil zachrániť ľudí: „Zastavili ma
ale proukrajinskí radikáli. Jeden z nich ma hrubo odstrčil a
kričal na mňa, že mňa aj ostatných odeských židov čaká takýto
osud. To, čo sa stalo včera v mojom meste, nebolo ani počas
fašistickej okupácie v druhej svetovej vojne.“ Prečo celý svet
trpne mlčí?
Ruskojazyční obyvatelia bojujú o prežitie. Keď Putin vyhlásil
odvedenie ruských vojsk od hraníc, minister obrany kyjevskej
chunty Andrej Parubij, jeden zo zakladateľov fašistickej strany
Svoboda, sa pochvastal, že útok proti „vzbúrencom“ bude
pokračovať. A západná propaganda, na spôsob orwellovských
hrdinov obrátila všetko z nôh na hlavu a vyhlásila, že Moskva
sa chystá iniciovať konflikt a organizovať provokácie“. Takto
hovorí William Hague. V svojom cynizme nijako nezaostáva za
groteskným vystúpením Obamu, ktorý pochválil kyjevskú
chuntu za jej „výnimočnú zdržanlivosť“ po odeskej masakre.
Podľa Obamu je chunta vybraná náležitým spôsobom. Ako raz
povedal Henry Kissinger, „Dôležité nie je to, čo je pravda, ale
to, čo sa berie ako pravda“.
V amerických médiách sa o zverstvách v Odese zmieňujú v
jemných tónoch, označujú sa ako „smutné udalosti“ a tragédia.
Podľa ich verzie „nacionalisti“ (neonacisti) atakovali
„separatistov (ľudia zbierajúci podpisy pre uskutočnenie
referenda o federalizácii Ukrajiny). Wall Street Journal Ruperta
Murdocha odsúdil obete: Vláda vyhlasuje, že požiar na Ukrajine
zapríčinili vzbúrenci“. Propaganda v Nemecku – je studená
vojna ako vyšitá a Frankfurter Allgemeine Zeitung upozorňuje
svojich čitateľov na „nevyhlásenú vojnu“ proti Rusku. Pre

Nemcov je mučivou iróniou to, že Putin je jediný líder, ktorý
odsúdil zosilnenie fašizmu v Európe v 21. storočí.
Populárna čítanková pravda spočíva v tom, že „svet sa po 11.
septembri zmenil“ Čo sa ale zmenilo? Ako povedal americký
vojenský analytik Daniel Ellsberg, vo Washingtone došlo k
tichému prevratu a teraz tam vládne zúrivý militarizmus,
Pentagon v súčasnosti vedie tajné vojny v 124 krajinách,
označujúc ich za špeciálne operácie. A vnútri krajiny sa
historickým dôsledkom večného vojnového stavu stal rast
chudoby a strata slobôd. Dodajte si k tomu jadrovú vojnu a
určite vás napadne otázka: prečo sa s tým zmierujeme?
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