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Ví OSN a celý svět něco o libyjské opozici?
Josef Švarcbek (KSČM) (HaNo 14. 4. 2011)
S cílem svrhnout libyjského šéfa Kaddáfího vycvičily Izrael a USA protilibyjské rebely v řadě
západoevropských a středoafrických zemích.
V Paříži sídlící africký Cofidential Newsletter 5. ledna 1989 informoval, že USA a Izrael vytvořily řadu
základen v Čadu a dalších sousedních zemích, aby tam cvičily 2000 libyjských rebelů zajatých čadskou
armádou. Tato skupina, nazvaná Národní fronta za spásu Libye, měla základnu v Čadu. Oficiální americké
záznamy uvádějí, že financování z Čadu vedené tajné války proti Libyi bylo prováděno také Saúdskou Arábií,
Egyptem, Marokem, Izraelem a Irákem. Saúdové například darovali opoziční skupině Národní fronta za spásu
Libye (podporované také francouzskou rozvědkou a CIA) 7 milionů dolarů. Ale plán na zavraždění Kaddáfího
a převzetí vlády 8. května 1984 byl zlikvidován. V následujícím roce USA požádaly Egypt, aby provedl
do Libye invazi a svrhl Kaddáfího, ale prezident Mubarak odmítl. Koncem roku 1985 Washington Post tento
plán odhalil, poté, co kongresmani stavící se proti němu napsali prezidentovi Reaganovi protestní dopis.
FNSL (Národní fronta za spásu Libye) byla součástí Národní konference libyjské opozice pořádané
v roce 2005 v Londýně, a britské zdroje jsou používány pro podporu FNSL a další »opozice« v Libyi. FNSL
uspořádala svůj národní kongres v červenci 2007 v USA. Zprávy o »zvěrstvech« a úmrtích civilistů jsou
strkány do západního tisku z operací ve Washingtonu DC a opoziční FNSL údajně organizuje odpor a vojenské
útoky, jak zevnitř, tak zvenčí Libye. Kdo jsou libyjští bojovníci za svobodu a jejich mecenáši?
Hlavní skupinou vedoucí vzpouru je Národní konference libyjské opozice, do které patří Národní fronta
za spásu Libye, která tyto násilnosti vede, je USA sponzorovanou ozbrojenou milicí skládající se z libyjských
emigrantů a kmenů stavících se proti Kaddáfímu.
Al-Jama´a al-Islamiyyah al-Mugatilah-Libya (Libyjská islámská bojová skupina, LIFG byla založena
v r. 1995 skupinou mudžahedínů - veteránů, kteří bojovali proti sovětské okupaci Afghánistánu. Po návratu
do Libye začali zuřit kvůli tomu, co považovali za korupci a bezbožnost libyjského režimu, a vytvořili LIFG,
aby vytvořili stát, o kterém věřili, že bude představovat skutečný charakter Libyjců. Tato skupina také
organizuje útoky na vládní bezpečnostní síly v guerillovém stylu ze svých základen v horách. Výzvědné
informace naznačují, že řada členů LIFG se přidala k silám al-Kajdá, aby vedli džihád proti libyjským
a západním zájmům na celém světě. Již v únoru 1994 tehdejší ředitel CIA Georgie Tenet svědčil před senátním
Výborem pro rozvědku, že »jednu z bezpečnostních hrozeb (pro americkou bezpečnost) představuje menší
mezinárodní sunitské extremistické skupiny, které měly prospěch z vazeb na al-Kajdá«. Patří k nim Libyjská
islámská bojová skupina.
A opět - pokolikáté za posledních 12 let - jsme svědky další, OSN schválené, intervence mezinárodních
ozbrojených jednotek proti dalšímu suverénnímu státu. A opět »ve jménu demokracie a humanismu«. Všechny
tyto operace s cílem získat kontrolu nad novými územími a zdroji jsou prováděny za masového informačního
krytí, jehož cílem je maximální pošpinění oběti. Ty je třeba světové veřejnosti vykreslit jako odporné zločince,
nepřátele lidstva, civilizace, lidskosti, demokracie a »mírotvornou« agresi jako akt příkladného »potrestání«
zločinů. Je načase změnit současnou podobu celé Organizace spojených národů, aby byla skutečnou organizací
sloužící upevňování míru a ne nástrojem pro prosazování imperialistické politiky USA a jejich věrných satelitů.
Každý člověk na této planetě se musí cítit skutečně svobodný, nebýt pouze nějakým nástrojem v rukou několika
velmocí, kterým šlo vždy o svůj zisk a nadvládu. Toto si musí uvědomit nejenom USA a jejich západní
spojenci, ale i Rusko a Čína. Zastavte letecké údery proti Libyi a libyjskému lidu!!

