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Представяме ви още едно доказателство, че журналистическа обективност и
добросъвестност може да съществува и в условията на свирепа диктатура. Авторът на
този коментар е журналист в един от малкото опозиционни всекидневници в Турция,
вестник „Джумхуриет”. Вижте как Орхан Бурсалъ („Джумхуриет”, 06.03.2018)
интерпретира случващото се в Сирия, и по-специално в Източен Гута. Където, въпреки
пробива на правителствените войски, подкрепяни от руската авиация, Русия обяви
примирие, за да може цивилните жители на предградието на Дамаск да го напуснат
безопасно. На война, като на война!

***

Чухте Русия: мирът в Сирия е далеч... Реалистична преценка.
Причината за империалистическото смутителство в Сирия, Ирак и Средния Изток без
съмнение не са само енергията и петролът. Нещо повече, енергията вече падна на
трета позиция. САЩ нямат и зрънце потребност от петрола на Средния Изток.
Засега има две изтъкнати причини да се подлагат на вероизповедно и етническо клане
ислямските страни в Средния Изток: първата е сигурността на Израел; а втората,
конкуренцията с Русия за сфери на влияние.
Енергията стана страничен елемент. На изток от Ефрат, за да съществуват сферите на
господство на РКК (Кюрдска работническа партия) и PYD (Партия на демократичния
съюз на сирийските кюрди), САЩ крадат петрола на Сирия и го подаряват на РКК.
Разпокъсването на Средния Изток и разделянето му на държавици, които ще могат да
бъдат контролирани е отдавнашна политика на Израел. Естествено, той възлага това
на батко си, а и сам е в обръщение.
САЩ официално са разпокъсали Сирия. Наред със сигурността на Израел, това е част и
от ликвидирането на „военния съюз” и приятелството на Русия със Сирия, които
съществуват от 1970 г. насам.
Естествено, всички тези войни имат връзка и с поддържането в кондиция на
оръжейния пазар. Мюсюлманите трябва да воюват, да се изяждат един друг, да се
образуват големи заплахи за сигурността, така че оръжейните продажби да ударят
тавана и да се върти смъртоносната машина на американската оръжейна индустрия.
Както виждате, има напъхани един в друг пръстени от империалистически интереси.
Естествено, на компаниите непрекъснато се създава работа и за възстановяването на
страните. Към всички тези неща, добавете и необходимостта постоянно да се създават
области за печелене на пари, за да продължи да съществува капиталистическата
империалистическа система.
Русия е права: Сирия носи в себе си потенциала за по-голяма война. Всеки знае, че
откъсването и отхвърлянето на САЩ от източния бряг на Ефрат означава само
предвиждането на една голяма война. Дамаск си иска страната обратно и крачка по
крачка напредва по този път само с подкрепата на Русия и Иран.
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За да се отърве Източен Гута от господството на въоръжените терористични групи,
войната в района се интензифицира. Без съмнение, умират и цивилни. В нашите
вестници, включително „Хюриет”, темата за Източен Гута се промъква в едрите
заглавия само с цивилните загуби. Всички новини са от западни източници. В
съобщението дори не се посочва източникът. Вместо информация за самите
терористични банди, западният печат публикува техните новини..
Войната е мръсна работа. Посочете само една война, в която да не са загинали, да не
са били убити цивилни. Колко цивилни загинаха в окопните войни? Няма кой да води
сметка за цивилните, загинали при терористичната бомбардировка, която задушава и
пържи Турция.
Американският и западният печат удрят властта в Дамаск заради Източен Гута. Пускат
в оборот обвиненията си за употреба на отровен газ. Те са в най-голям съюз с
терористичните организации в Източен Гута. Например в техен интерес е в Сирия да
продължат съществуването си фундаменталистките организации, от които толкова
много се оплакваха. Дамаск да не стане господар на страната си. А онова, което трябва
да направят, не е ли сътрудничеството с Дамаск за прочистването на терористичните
групи? Обаче, несъмнено е, че с това питане продавам фантазии!
Говори се, че Израел ще се намеси. Англия и Франция в качеството си на почти вечни
спътници на войната на Америка за разпокъсване и унищожение, казват, че могат да
интервенират в Сирия. Никоя страна не би искала земите й да бъдат окупирани. Турция
би ли искала? Ако искаше, защо години наред щеше да воюва с РКК?
Разпокъсването на Сирия ще означава продължаването с десетки години на войната в
Средния Изток.
Съзерцаването от Анкара на една толкова продължителна война означава и
въвличането по краткия път в безизходици на икономиката на Турция. Основната
причина за това хората с пари през последните две години да отидат към инвестиране
на 5 милиарда в недвижима собственост в чужбина, изглежда е тази атмосфера на
несигурност и война, която ще продължи дълго. Ако върви така, Турция ще могат да я
управляват само с един по-авторитарен режим. Към това ли са насочени всички
приготовления?
Университетът в Адъяман и произволът
Според сведенията, които получих, в университета в Адъяман, от май 2015 г., когато
започна вторият мандат на ректора, насам, от общо 615 учени, за кадрови
преподаватели не се назначават 140 души. От имащите право, но не назначени кадрово,
близо 80 са доктор изследователи, 40 са доценти и 20 са професори. Поради
извънредното положение учените не могат дори се обадят. Посочва се, че въпреки че
областните депутати знаят въпроса, остават безмълвни за тази ситуация. Много ли е
трудно Ректоратът да съблюдава критериите за права и справедливост?»
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