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Почетком прошлог месеца Би-Би-Си је емитовао радио програм “Муџахедини на турнеји”,
у коме се говорило о доласку муџахедина у Босну деведесетих година двадесетог века и
њиховој борби против Срба, који су угрожавали опстанак муслимана. По завршетку рата,
муџахедини су, под именом Ал Каиде, све више почели да угрожавају земље западне
Европе. Водитељ је наводио податке из записа покојног Ричарда Холбрука, који је
заједно са Карлом Билтом посредовао у склапању мира у Босни, а разговарао је и са
високим представником Уједињених нација у Босни и Херцеговини од 2002. до 2006.
године, Педијем Ешдауном (познатом по свом претходном залагању за војни напад
НАТО-а на Југославију). Циљ емисије био је да босанске муслимане представи као
либералну световну заједницу која је била приморана да се за помоћ обрати
муслиманским екстремистима, пошто се Запад оглушио на њихове молбе да им помогне
да се одбране од “невиђене суровости Срба”.

  

После емитовања овог програма, гђа Дана Лазаревић са факултета у Кардифу послала
је протестно писмо уредништву Би-Би-Сија, наводећи да је, иако је опште позната
чињеница да Би-Би-Си од 1991. године води непрекидну пропаганду против Срба, ипак
изненађена степеном надмености и незнања испољеним и овом приликом. На почетку
емисије водитељ је слушаоцима говорио о секуларној природи босанских муслимана, али
своје тврђење није ничим поткрепио, никаквим чињеницама, ни једним јединим
примером.
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  Било је очигледно да није знао, а још мање га је то уопште интересовало да је њиховасветовност настала тек после 1945. године, када су комунисти почели да од Муслиманастварају нацију. Наводна световност није њихова урођена одлика, иако би то изазивачисукоба у бившој Југославији, који не престају да воде антисрпску пропаганду, желели данаметну јавности. Водитељ емисије је, очигледно, без икаквог претходног сазнања,описао појаву муџахедина као последицу српских оружаних напада на муслимане, а некао резултат планова бившег председника БиХ Алије Изетбеговића. Одговориинтервјуисаног Педија Ешдауна, који је током свог мандата у Босни нанео непроцењивуштету свим њеним грађанима, биле су корисне само зато што се показало колико јеенглеским слушаоцима тешко објаснити ко је, заправо, муџахединима отворио вратаЕвропе.  

  Покушавајући да прикрије своју велику неспособност и још веће незнање, Педи Ешдаунје рекао како је рат у Босни имао за циљ да уништи муслимане. Ову најобичнију лаж лакоје оповргнути постојећим озбиљним научним студијама из којих недвосмисленопроизилази да је у Босни вођен грађански рат, а да је тај рат Запад потпомагао сациљем да убрза распад Југославије. Пред крај емисије Ешдаун је признао да је Западслао велику новчану помоћ Босни, али у земљи није дошло до обнове и опоравка, јер јевећи део те помоћи завршио на рачунима разних европских апаратчика, истих онаквихкакав је био и сам Ешдаун.  У првом делу емисије водитељ је разговарао са једним бившим муџахедином (да лизаиста бившим или се он само привремено “демобилисао”?) На питање како је билоборити се против Срба, он је без много оклевања одговорио: “ За нас - веома лако”, штоје заправо јасан знак да су уживали велику помоћ, али није разјашњено чију, поштоводитељ није инсистирао на “детаљима”.  

  Жена која је преводила муџахединове речи о томе да су они све што су чинилипредузимали искључиво ради одбране муслимана и ислама, додала је како се то што суони одсецали главе заробљеницима уопште не може упоредити са оним што су Србирадили муслиманима. Изгледа да је и водитељ био истог мишљења, јер овај варварскичин није пропратио ни једном једином речју.  

 2 / 3



Како су Срби изазвали не само Први светски рат, већ и садашњу најезду муџахедина на Европу

Пише: Војислав М. Станојчић
субота, 24 јануар 2015 12:15

  Протест госпође Лазаревић Би-Би-Сију (недавно објављен у “Бритићу”, српско-енглескоммагазину на енглеском језику) тешко да је побудио већу пажњу у овој угледној медијскојкући, а још се мање може очекивати да ће неке будуће ауторе емисија о Србимаподстаћи на озбиљније припреме и објективнији приступ. Много је једноставније иисплативије држати устаљени курс о лошим момцима са Балкана уведен 1991. године.  Пошто су већ започели Први светски рат, Срби су сада прозвани и као кривци за најездумуџахедина на Европу. Како је кренуло, још ће се утврдити да нису невини ни заизбијање Другог светског рата и холокауст, а није немогуће ни да се открије како јеХитлерова чукунбаба са мајчине стране била, заправо, Српкиња.
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