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Животът на 416 души е бил отнет в Източен Гута само за няколко дни, съобщи агенция
Франспрес на 23 февруари. 95 от убитите са деца, загинали след въздушните удари в
окупирания от бунтовниците сирийски анклав, източно от Дамаск. ... Анклавът е
обсаден от 2013 г., но ситуацията се влоши значително от последния ноември насам в
резултат на боевете между правителството и бунтовниците. Последните бомбардировки
бяха сред най-жестоките за цялата сирийска война, която навлиза в осмата си година.

По данни на ООН повече от 580 души са били убити от 18 до 23 февруари. Лекари, които
работят в областта, описват ситуацията като “катастрофална”: хората са оставени без
вода, без лекарства и без подслон.

В своя статия журналистът Робърт Фиск от “Индипендънт” (23 февруари т.г.) пита: “Ко
и са точно намиращите се в Източен Гута - “бунтовници” / ”терористи” / ”ислямисти” /
”въоръжена опозиция” – сами изберете предпочитаната мантра – е един друг факт от
кървавата баня в Гута, който не се засяга, не се споменава, не се посочва и дори не се
признава.

Бойците от “Ан Нусра” / “Ал Каида” в Гута, независимо дали използват цивилните в
предградието като жив щит, са част от движението “Ал Каида”... В Сирия те често са
готови да си сътрудничат с ИДИЛ – злокобният култ, който САЩ, ЕС, НАТО и Русия
(добавете тук и всички останали обичайни защитници на цивилизацията) са се зарекли да
унищожат. В Източен Гута “Нусра” са съюзници с “Джаиш ал Ислам” (“Армия на
исляма”)... много странна ситуация. Никой не трябва да се съмнява в мащаба на клането
в Гута. Или в страданието на цивилните... Само за няколко дни чухме становища от САЩ,
от ООН, от НПО и от лекари, поддържащи връзка с болниците в Източен Гута. Според
тях предградието става сцена на “скандални военни престъпления от епичен мащаб”,
“денят на Страшния съд”, “клането на 21 век”, и на “истерично насилие” – каквото и да
значи това. От бедното старо ООН също заявиха, че насилието в Гута е “отвъд
въображението” до такава степен, че “останали без думи”...!

Предлагаме на читателите един превод на статия от журналистката Джейда Каран,
въпреки че по критерия свобода на медиите Турция е по-назад от България. Знаем, че в
затвора в Силиври лежат девет журналисти от един от малкото останали опозиционни
вестници, „Джумхуриет”. Въпреки това остават и честни пера като Джейда Каран,
които продължават да отстояват правдата, доказвайки, че дори диктатурата на
Ердоган не може да смаже журналистическата съвест. След като прочетете коментара
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на Джейда Каран за случващото се в предградието Източен Гута на сирийската
столица,
о
питайте се да си спомните колко български „
национални
” телевизии са се усъмнили в твърденията на своите западни аналози?!.. И знаем, че се
води война, и то не само в Сирия, а на война първата жертва е истината.

Сирия се превърна в арена на може би най-сложната в световната история операция на
психологическа война. Конфликтът не стихва и не иска да стихне. Уж „просветените” и „
цивилизовани
” личности на Запада са се мобилизирали, за да попречат на окончателното поражение
на джихадистките терористични групи, които не могат и пет минути да дишат една до
друга.
Засега теренът на операцията е намиращото се под носа на Дамаск предградие
Източен Гута. А главните теми са „цивилните”.

***

До миналата година първа точка в аджендите (дневния ред) беше контролираният от
джихадистките терористични групи район на Източен Налеп (Алепо). Западните медии
излъчваха всеки ден съобщения от сорта „ударена беше последната болница”. Малки
деца бяха превърнати в инструмент на военната пропаганда и бяха заставяни да четат
текстове на език, който не познават. Към американския президент дори беше отправен
призив за започване на трета световна война!

Откакто Източен Алепо бе прочистен от терористични групи и се върна към
нормалността, той не привлича вниманието на западняците. На дневен ред дойде
Източен Гута, където 250 000 цивилни бяха превърнати в заложници на терористичните
групи. Този път 15-годишно дете е принуждавано да чете пред камерата текстове на
език, който не знае.

***
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Седеммилионната столица на Сирия е под обстрела на въоръжени терористични
джихадистки групи, които от години държат в ръцете си Източен Гута. За пет години,
при минохвъргачни и ракетни нападения, изгубиха живота си 10 000 цивилни. Обаче
западняците изобщо не ги е грижа. Обратното, загрижени са, че губят контрола над
въоръжените терористични групи, сложили подписа си под твърде много масови
убийства и терор.

След дискусия, Съветът за сигурност на ООН прие резолюция № 2401 за
едномесечно примирие. Впрочем, както вчера, така и днес, няма воля да бъдат
заставени терористичните джихадистки групи да спазват примирието.

Ако резолюцията на ООН беше излязла такава, каквато я желаеха САЩ, щеше да
обслужи събирането на 10 000 бойци, превърнали цивилните в щит. С намесата на
Русия, към резолюцията се добави елемент, осигуряващ продължаването на военната
операция срещу всички, свързани с ИДИЛ и „Ал Каида” терористични групи и
организации. Роди се надежда за спасяването на цивилните. Например Русия,
заедно с правителството на Сирия, сформираха коридор за извеждане на
цивилните в Източна Гута и учредиха центрове за подпомагане. И джихадистките
терористични формирования веднага удариха този коридор.

***

Добре, кои са тези „умерени” бойци, които западняците спазариха?

Подкрепяната от саудитците Салафитска ислямска армия. Същите, които през 2013 г.
режеха глави в Адра, които изгаряха хора живи, които показваха в клетки похитените
жители...

„Хейет Тахрир аш Шам”, е другото име на „Нусра”, тоест сирийската „Ал Каида”,
групировката, чийто боец през декември 2016 г. изпрати двете си дъщери – на 7 и на 9
години, на самоубийствено нападение. “Нусра” многократно извършваха бомбени
нападения срещу центъра на Дамаск.
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Подкрепяните от Катар корпуси „Рахман”, които Америка намери за „умерени” и
достойни за своите MGM-71 TOW.(противотанкови управляеми ракети). И прочутата
салафитска джихадистка „Ахрар аш Шам”, основана от представителя на лидера на „Ал
Каида” Зауахири. Всички възприеха идеологията на еретиците като своя.

***

На западняците не им пука. Впрочем това, че медиите не съобщават за войната,
също е част от войната. Западните кореспонденти публикуват новини от медиите на
„Ал Каида”, но не са стъпвали по тези места. Измислят разни прилагателни като „
по-умерени
”, „
по-малко екстремистки
”... На думи „
левичарски
” издания като „Гардиън” тиражират реториката „
Сребреница
” на основаната от британското разузнаване организация за подпомагане на „Ал Каида”
„Белите каски”.

Западни експерти, които никога не са стъпвали в „Сирия”, информират по
телевизиите за военната интервенция. Хора, които се представят за „либерални леви”,
пускат дълбоки анализи върху празнословия за „
многослойния сирийски конфликт
”.

***

Господство на верноподанически, назадничави и традиционалистки “кодове” с цел
по-спокойно да може да се експлоатира Близкият изток. Стига им дори някакво мъничко
„
подобрени
е
”, тоест,
не се прави несъзнателно. Поради това най-спокойно могат да се коалират с
политическите ислямисти, понеже са били победени от жилото на съпротивата, и не
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искат тази война да свърши.

Ако не е Източен Гута, ще изобретят лъжата за нова употреба на химическо оръжие
и ще обявят това за свършен факт.

„Джумхуриет”, 28.02.2018
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