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субота, 23 мај 2015 19:22

  

Напредовање милиција исламске државе у Ираку и Сирији представља најбољу потврду
лажног рата којег Арапи и западњаци воде против калифата. Упркос објављеном
тешком рањавању Абу Бакра ел Багдадија и ликвидације другог човека Ел Африја, и
,,министра за нафту“ Абу Сајафа, војници калифата су преотели од ирачких трупа
контролу над Рамадом, неколико десетина километара од Багдада, приморавајући на
повлачење наврат-нанос такође и америчке војне саветнике који су подупирали војнике
Багдада.

  

У Сирији, само одлучност трупа Башара Асада је омогућила да се све до јуче одбију
џихадисти од оазе Палмира, која угошћава сугестивне римске рушевине у пустињи и
представља једно од најважнијих археолошких локација на Блиском истоку.
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  Од пре годину дана, на Западу се туку по глави за свако археолошко наслеђе коједемолирају џихадисти "Исламске државе", али упркос томе, нико не помаже регуларнесиријске снаге да потуку немилосредног непријатеља који обезглављује противникепопут римских статуа, у журби да поруши све што не одговара исламској сунитскојортодоксији. Где су савезнички бомбардери, италијански разоружани авиони Торнадо?  Настављамо да се ужасавамо због покоља хришћана, Курда и Јазида, па ипак непомичемо ни прст да се одбрани Дамаск, чији је режим сигурно слабо склон демократији,али је одувек поштовао и штитио мањине.  Ти сами Италијани и Европљани, неспособни да одбране властите границе чак одилегалних имиграната, данас учествују у коалицији која изјављује да се бори противкалифата, али подупире исламисте. Коалиција, која уместо да брани хришћане и другемањине, као и археолошке локације, наставља да помаже, директно или посредно,сунитске џихадисте.  

  "Исламска држава" је недавно пробила линије сиријске војске у Палмири, где се водеборбе неколико километара од спектакуларних римских рушевина које су наслеђеУнеска. Стотине цивила беже, болница је евакуисана, и воде се жестоке борбе ублизини аеродрома. Овог јутра (четвртак, прим. преводиоца) град је потпуно у рукама"Исламске државе", чије милиције већ контролишу половину сиријске територије. Послепада града, Дамаск је одобрио интензивне ваздушне нападе са циљем да се закочинапредовање џихадистичких милиција.  Док је са археолошке локације, како је известио сиријски директор одељења за старине,уклоњено стотинак статуа и драгоцених открића, очигледан  је страх да ће је џихадистиуништити као што су учинили са Нинивом, Хатром и Нимрудом, користећи булдожере даби рушевине сравнили са земљом. Сви су на Западу забринути, али нико да се умешамакар само да би рекао да снаге Дамаска треба помоћи јер су оне једина алтернативаисламистичкој распомамљености калифата.  
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  Уместо тога, 350 америчких саветника почело је од пре неколико дана да обучава уТурској и Јордану, четири хиљаде сиријских побуњеника, брижљиво одабраних одстране Турака, Саудијаца и Катарана, то јест спонзора Исламске државе, који данасподупиру нову исламску алијансу која је крајем марта преузела контролу над Идлибом,на северу Сирије. Ради се о ,,Армији освајања“ (Jaish al-Fatah), састављеној од широкелепезе џихадистичких милиција – салафита, Муслиманске браће, људи ал Каиде иФронта ел Нусра.  Ту нема "Исламске државе", али само из опортуних разлога, која се уздржава од борбина западном фронту без мешања са другим групама које су са њом идеолошки сличне.Појава ,,Армије освајања“ ипак указује да су Саудити и Катар склопили споразум  у имезаједничког циља – обарања шиитског лаика Башара Асада. Програм предвиђа обукупет хиљада бораца у три године, по цени (Пентагон плаћа) свеукупно од 1,5 милијардидолара. Са више страна се говорка о споразуму између Турске, Катара и СаудијскеАрабије, усмереног на рушење Башара Асада, сигурно не на борбу против "Исламскедржаве". У Анкари, опозиција говори већ поодавно о доставама оружја  исламскиммилицијама у Сирији, које спроводи влада.  

  Што се тиче нас Европљана, само једна безглава и суицидна политика може да насдоведе до тога да будемо фактички савезници џихадиста и салафита, решених данаметну шеријат у Дамаску. У Вашингтону желе да нас само убеде да ће се нови ратнициборити против "Исламске државе", али нико не успева да објасни како се може водитиборба против калифе слабећи сиријску војску, јединог непријатеља, заједно са Курдима,способног да се супротстави људима ел Багдадија.  Превео са италијанског: Небојша Вуковић             Извор:  http://www.analisidifesa.it/2015/05/i-nostri-amici-dello-stato-islamico/
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