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Припадници тзв. Исламске државе извршили су још један монструозни злочин без
преседана. Овога пута припадници ИД су извршили масовну егзекуцију 21 египатског
копта пред камерама. Египатски копти су ухваћени у Либији која једним делом припада
џихадистима. "Исламска држава" не само да има под контролом територије у Ираку и
Сирији већ је и део Либије под њеном контролом.

  

Као чин одмазде египатско ратно ваздухопловство је извело ваздушне ударе по
положајима џихадиста у два таласа. Египат је осим ваздушних удара прогласио и
седмодневну националну жалост у земљи. У саопштењу египатске армије тврди се
следеће: „Удари из ваздуха су изведени како бисмо се осветили за крвопролиће и
казнили убице. Нека и они који су нам близу и они који су далеко знају да Египат има
штит који их брани“. [1]  Тренутно САД са својим војним савезницама изводе ваздушне
ударе по ИД на територијама Сирије и Ирака. Међутим, Запад остаје индиферентан
када је у питању Либија.

  

  

Италијански премијер Матео Ренци је изјавио да „није наступило време за војно
мешање“. [2] Осим тога он је изјавио и следеће: „Поводом Либије неопходно је показати
мудрост, опрез и потпуно разумевање ситуације". Овакве реакције западних политичара
у најмању руку чуде јер је сасвим јасно шта се догађа у Либији. Запад је био спреман „као
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запета пушка“ да уништи државу какву је Гадафи створио. Осим тога, Запад, а пре свега
САД су после уништења либијске војске убиле Моамера Гадафија савршено знајући до
чега ће то да доведе.

  

  

Запад је створио ИД на територији Ирака и Сирије, али исто тако и на територији
Либије. Либија је потпуно уништена држава са разним племенским милицијама које се
међусобно боре за превласт. Наравно, ту су и џихадисти који су се борили против
либијске армије и против Гадафија. Битно је истаћи да их је Запад директно подржавао
и наоружавао. Иста ситуација је и у Сирији, где су САД и њене савезнице опремале,
наоружавале и слале у борбу радикалне исламисте, који су се борили против регуларних
снага председника Асада. Тај рат је потпуно ицсрпео земљу и довео је до масовног
исељавања.

  

И опет као да гледамо рефлексију у огледалу, хиљаде људи бежи из Либије у Италију.
Једина разлика између Сирије и Либије је та што се сиријски председник Башар ал Асад
задржао на власти и што његове снаге нису у потпуности уништене и то све захваљујући
Руској Федерацији, која је спречила либијски сценарио.
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  Ипак, Сирија је данас једна разорена земља на чијој територији су џихадисти основалитзв. "Исламску државу што је случај и са Ираком и са Либијом. Свакако главни кривац заформирање ИД јесу САД и њене западне савезнице. Где год је било потребно рушењережима било да је у питању Либија, Сирија или Ирак, Сједињене Државе сунаоружавале „побуњенике“, који су дејствовали против регуларних снага уз подршку изваздуха коју су пружале САД и њени савезници из НАТО пакта. Оно што је остало послеамеричких инвазија је општи хаос и безбедносни вакуум којег су џихадисти искористили.Американцима је и био циљ да џихадисти створе своју „државу“, иначе их не би одпочетка подржавали. САД сада бомбардују положаје џихадиста у Сирији и Ираку јер суАмерици очајнички потребни непријатељи.  Војно-индустријском комплексу САД су потребни непријатељи који ће „натерати“Америку да се војно ангажује у свету. Амерички непријатељ број 1 била је Ал Каиданакон рушења зграда Светског трговинског центра. Међутим, не само да је рушењезграда СТЦ-а и удар отетог авиона у Пентагон под велом сумње већ је и читав ратпротив Ал Каиде под сумњом. Под сумњом је и наводно убиство Осаме Бин Ладена уњеговом дому! Поента свега је да су Ал Каиду као преко потребног непријатеља САДзаменили џихадисти "Исламске државе" који чине недела против човечности и гротескновређају ислам.  

  Ислам нема везе са тзв. "Исламском државом" коју чине убице и терористи које Америкадиректно подржава да би се касније борила против њих. Круг се затвара. Јединосветска јавност треба да поверује да су непријатељи демократије и слободног света свимуслимани и да подржи анатему коју су саме САД изазвале.       [1] http://www.nspm.rs/hronika/egipatska-vojska-ponovo-izvrsila-napade-  na-polozaje-id-a-u-libiji-%E2%80%93-udari-iz-vazduha-osveza-za-krvoprolice-  i-kazna-za-ubice.html      [2] http://www.nspm.rs/hronika/mateo-renci-nije-nastupilo-vreme-za-  vojno-mesanje-u-libiji.html    
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