
10 ратова, 10 медијских лажи

Пише: Мишел Колон 
понедељак, 26 мај 2008 23:17

      

Буш се поново игра игре „оружја за масовно уништење“ против Венецуеле и
Еквадора. Кратак попис дезинформација.

  

Сваком рату претходи велика медијска лаж. Буш данас прети Венецуели и Еквадору.
Сутра, Ирану? И после тога, ко је следећи?

  

Са марионетом, председником Урибе, дилером дроге и убицом Индијанаца (четири
милиона избеглица), који се прави да су докази за Чавезову подршку тероризму и
милитаризацији региона пронађени у компјутеру „неуништивог“ Раула Рејеса (FARC).

  

Мејнстрим новине рефлектују ову пропагандну кампању за следећи Бушов рат.
Присетимо се колико су пута САД и ти исти медији манипулисали свима нама. Сваки
велики рат је „оправдан“ оним што ће напослетку испасти дезинформација. Следи
кратак списак:

  

1. ВИЈЕТНАМ (1964-1975): 

  

- МЕДИЈСКА ЛАЖ: 2. и 3. августа (1964), Влада САД је оптужила Северни Вијетнам за
нападе на два америчка војна брода у заливу Тонкин. 

  

- ШТА СМО КАСНИЈЕ САЗНАЛИ: Никакви бродови нису нападнути. То је била чишта
измишљотина Беле куће. 

  

- ПРАВИ ЦИЉ: Обарање независности Вијетнама и одржавање америчке доминације у
региону. 

  

- ПОСЛЕДИЦЕ: Милиони жртава, генетске деформације („Наранџасти агенс“), велики
друштвени проблеми.
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2. ГРЕНАДА (1983): 

  

- МЕДИЈСКА ЛАЖ: Мало карипско острво је оптужено за постављање совјетске војне
базе; наводна забринутост за животе америчких доктора. 

  

- ШТА СМО КАСНИЈЕ САЗНАЛИ: Потпуно нетачно. Амерички председник Реган је све то
измислио. 

  

- ПРАВИ ЦИЉ: Обарање друштвених и демократских реформи премијера Бишопа (који
је потом убијен). Реган је рекао: „Не смемо дозволити комунистичким апашима да
преузму наше приватне баште...“ 

  

- ПОСЛЕДИЦЕ: Инвазија америчких маринаца, брутално насиље и успостављање
контроле Вашингтона над том земљом.

  

3. ПАНАМА (1989): 

  

- МЕДИЈСКА ЛАЖ: Инвазија америчких маринаца је успостављена ради хапшења
председника Нориега оптуженог за диловање дроге. 

  

- ШТА СМО КАСНИЈЕ САЗНАЛИ: Нориега је положио право на суверенитет Панамског
канала по истеку закупа. Неприхватљиво за САД. 

  

- ПРАВИ ЦИЉ: Очување контроле САД-а над овим стратешким каналом комуникације. 

  

- ПОСЛЕДИЦЕ: Америчко бомбардовање је убило од 2000 до 4000 цивила, што су медији

 2 / 7



10 ратова, 10 медијских лажи

Пише: Мишел Колон 
понедељак, 26 мај 2008 23:17

потпуно игнорисали.

  

4. ИРАК (1991): 

  

- МЕДИЈСКА ЛАЖ: Ирачани су украли инкубаторе из породилишта у граду Кувајту. 

  

- ШТА СМО КАСНИЈЕ САЗНАЛИ: Потпуна измишљотина од стране маркетиншке агенције
Hill & Knowlton
, плаћено од стране самог Емира од Кувајта. 

  

- ПРАВИ ЦИЉ: Спречавање блиског истока да задобије независност од доминације
САД-а и одржавање војне контроле Израела над регионом. 

  

- ПОСЛЕДИЦЕ: Непребројан износ жртава током рата, праћено дугим ембаргом према
Ираку, укључујући и лекове.

  

5. СОМАЛИЈА (1993): 

  

- МЕДИЈСКА ЛАЖ: Господин Бернар Кушнер представио је себе као хероја хуманитарне
кампање у Сомалији. 

  

- ШТА СМО КАСНИЈЕ САЗНАЛИ: Четири америчке компаније су купиле четвртину
подземља Сомалије богате нафтом. 

  

- ПРАВИ ЦИЉ: Контролисање војно-стратешког региона. 
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- ПОСЛЕДИЦЕ: Неспособне да контролишу Сомалију, САД држе земљу у тоталном
хаосу.

  

6. БОСНА (1992-1995): 

  

- МЕДИЈСКА ЛАЖ: Америчка фирма Ruder Finn и Бернард Кушнер су осудили такозване
„српске кампове за истребљивање“. 

  

- ШТА СМО КАСНИЈЕ САЗНАЛИ: Ruder Finn и Кушнер су лагали. Ти кампови су били
намењени ратним затвореницима спремним за размену. Босански председник
Изетбеговић је то признао. 

  

- ПРАВИ ЦИЉ: Уништење социјалистичке Југославије, њеног друштвеног система,
потчињавање области под мултинационалну контролу, контролисање стратешке реке
Дунав и балканских путева. 

  

- ПОСЛЕДИЦЕ: Четири године страшног рата за све националности (Бошњаке, Србе и
Хрвате). Изазвао га је Берлин, продужио Вашингтон.

  

7. ЈУГОСЛАВИЈА (1999): 

  

- МЕДИЈСКА ЛАЖ: Српски геноцид над косовским Албанцима. 

  

- ШТА СМО КАСНИЈЕ САЗНАЛИ: Потпуна измишљотина призната од стране Џејмија
Шеа, званичног портпарола НАТО-а. 

  

- ПРАВИ ЦИЉ: Наметање контроле НАТО-а над Балканом и трансформација НАТО у
Светску полицијску службу. Успостављање америчке војне базе на Косову. 
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- ПОСЛЕДИЦЕ: 2000 жртава од НАТО бомбардовања. Етничко чишћење Косова од
стране ОВК, прикривено од стране НАТО-а.

  

8. АВГАНИСТАН: (2001): 

  

- МЕДИЈСКА ЛАЖ: Буш је хтео да се освети после 11. септембра и да ухвати Бин
Ладена. 

  

- ШТА СМО КАСНИЈЕ САЗНАЛИ: Не постоји доказ о постојању организације Ал Каида. У
сваком случају, Талибани су предложили да изруче Бин Ладена. 

  

- ПРАВИ ЦИЉ: Да се војно контролише овај стратешки азијски регион, изградња
гасовода преко Авганистана ради контролисања енергетских залиха северне Азије. 

  

- ПОСЛЕДИЦЕ: Дугорочна окупација, велико повећање производње и трговине
опијумом. 

  

9. ИРАК (2003): 

  

- МЕДИЈСКА ЛАЖ: Садам има опасно оружје за масовно уништење, изјавио је Колин
Пауел у ОУН-у, држећи епрувету у руци. 

  

- ШТА СМО КАСНИЈЕ САЗНАЛИ: Бела кућа је својим службама наметнула да
фалсификују (случај Либи) или да створе лажна документа. 

  

- ПРАВИ ЦИЉ: Контрола над нафтним ресурсима и могућности уцене ривала: Европе,
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Јапана, Кине... 

  

- ПОСЛЕДИЦЕ: Ирак у хаосу и грађанском рату, услови живота жена су назадовали до
покорности и опскурантизма. 

  

10. ВЕНЕЦУЕЛА – ЕКВАДОР (2008?): 

  

- МЕДИЈСКА ЛАЖ: Хуго Чавез подржава тероризам, увози оружје, он је диктатор
(коначни изговор још увек није изабран...). 

  

- ШТА СМО ВЕЋ САЗНАЛИ: Многе медијске лажи су већ истакнуте: Чавез пуца на своје
људе, Чавез је анти-семит, Чавез је милитариста... Игра се наставља... 

  

- ПРАВИ ЦИЉ: Главне америчке компаније желе да одрже контролу над
континенталном нафтом и другим ресурсима. Плаше се демократског и друштвеног
ослобођења Латинске Америке. 

  

- ПОСЛЕДИЦЕ: Вашингтон води светски рат против читавог јужног континента: пучеви,
економске саботаже, уцене, успостављање америчких војних база поред природних
богатстава...

  

ЗАКЉУЧАК:

  

У сваком случају, сваком рату претходи велика кампања медијских лажи. И наш списак
још није завршен!

  

Заустављање ратова значи осуђивање тих медијских лажи што је пре могуће и на
најтежи могући начин. Хвала вам што се прослеђивали овај чланак, и што га преводите
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на друге језике. У рату вести, ви сте права сила! 

  

16. мај 2008. 
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