Belgický poslanec sa nebojí nazvať zločin zločinom

Poslanec belgického parlamentu Laurent Louis hovoril 17. januára 2013 o skutočnom pozadí
útokov 11. septembra a o tom, ako sú Severná Afrika a Blízky východ cielene
destabilizované radikálnymi islamistami, podporovanými západom. Hovorí o tom, ako
krajiny EÚ pod tlakom USA nezákonne zvrhávajú vlády a nabáda vystúpiť z NATO.

Laurent Louis je predseda ním založeného za slobodu a demokraciu “Mouvement pour la
liberté et la démocratie”.

Na Slovensku by by mu pravdepodobne hrozila basa za extrémizmus, pretože nazvať gaunera
gaunerom u nás nie je politicky korektné. Vláda už opäť chystá exotické paragrafy do
trestného zákonníka…

Prepis prejavu Laurenta Louisa v češtine:
Děkuji pane předsedo, páni ministři, drazí kolegové. Belgie je bezesporu surrealistickou zemí.
Dnes ráno jsme se z tisku dozvěděli, že belgická armáda není schopná bojovat na svém
území s několika radikálně naladěnými ozbrojenými extremisty a že není možné odzbrojit je
kvůli nedostatku adekvátních právních prostředků.

A naopak, ve stejnou dobu se rozhodneme poskytnou hmotnou a technickou pomoc Francii při
její operaci v boji s terorismem v Mali. Co všechno my podnikáme pro boj s terorismem…
mimo naše území! Já jen doufám, že zůstaneme bdělí a nepošleme do této protiteroristické
operace v Mali naše proslulé belgické vojáky – islamisty. Teď o tom mluvím s humorem, ačkoli
mi, kvůli tomu, co se nyní děje ve světě, vůbec není do smíchu.

Vůbec mi není do smíchu, protože hlavy západoevropských států mají svůj národ za hlupá
ky
,a
v tom jím napomáhají média, která se dnes staly nástrojem propagandy současné moci.
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Vojenské intervence a destabilizace režimů se stávají obvyklým jevem skoro všude ve
světě
. Preventivní války se stávají pravidlem a dnes si ve jménu demokracie a boje s terorismem
naše státy dovolují porušovat suverenitu nezávislých států a sesazovat jejich vlády.

Irák a Afghánistán byly následkem amerických lží. Za nimi následovaly Tunisko, Egypt, L
ibye, kde se díky našim rozhodnutím naše země v prvních řadách dopouštěla zločinů
proti lidskosti, protože svrhávala pokrokový a umírněný režim a místo toho
přiváděla islámský, hlavním zájmem kterého bylo ustanovení zákonů šaria, což je velice
divné.
To samé se dnes děje v Sýrii, kde Belgie, ke své hanbě, financuje dodávky zbraní islámským
bojovníkům, kteří se snaží svrhnout Bašára al-Assada.

Jeví se mi to tak, že v době největší krize, kdy čím dál tím víc Belgičanů mají problémy,
aby zaplatili za ubytování, jídlo, topení nebo léčbu…a už slyším jak mě nazývají
špinavým populistou…tak ministr zahraničí se rozhodne dát syrským povstalcům 9
milionů Euro. Samozřejmě nás budou přesvědčovat, že tyto peníze poslouží humanitním
účelům… zase další lež! Sami vidíte, že naše země se podílí na instalaci islámských režimů v
Severní africe a Středním východě.

A když nás začali přesvědčovat, že je nezbytně nutné jít do Mali a bojovat proti terorismu…to
už mi bylo k smíchu. Je to lež! Pod záminkou dobrých skutků my svým vměšováním jenom
hájíme zájmy finančního kapitálu a jednáme v souladu s logikou neokolonialismu. Nevidím
žádnou logiku v naší pomoci Francii v boji proti islámskému teroru, když současně v Sýrií
podporujeme svržení Bašára Assada pomocí islámských povstalců, kteří hodlají zavést
zákony šaría, tak, jak už se to stalo v Tunisku nebo v Libyi.

Musíme zastavit tuto lež a přestat považovat lidi za hlupáky. Přišla doba říci pravdu.

Tím, že zbrojíme islámské povstalce, jak dříve jsme zbrojili Usámu bina Ladina,
nejlepšího přítele Američanů, dokud se od něho sami neodvrátili, západní země s jejich
pomoci svrhávají zákonnou moc, aby potom v „nových státech“, jak je nazývají, mohli umístit
vojenské základny a tím vytvořit dobré podmínky pro své národní podniky.
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Všechno je to strategie. V Iráku si naši američtí spojenci přivlastnili zásoby ropy.
V Afghánistánu se opium a narkotika ukázaly jako velmi užitečné a pomohly jim k pohádkovým
ziskům. V Libyi, Tunisku, Egyptě, a dnes v Sýrii, hlavním úkolem bylo a dosud zůstává svržení
umírněné moci a její nahrazení mocí islamistů, kteří se brzy stanou obtížnými a které my
beze studu budeme likvidovat pod záminkou boje s terorismem a záštitou Izraele.

To znamená, že už jsou známé příští cíle. Vsadím se, že za několik měsíců naše pohledy
budou směřovat k Alžíru a na závěr k Íránu . Válka proti vnějšímu agresorovi se považuje za
svatou. Ale válka kvůli zájmům Spojených Státu Amerických, válka kvůli zájmům
velkých korporací, jako Areva, válka za ovládnutí nalezišť zlata,
nemá se svatostí
nic společného, to z naší země dělá zemi agresorů a vrahů.

Nikdo se neodvažuje o tom mluvit, ale já nebudu mlčet, i když ze mě tento boj udělá nepřítele
systému, který neuznává lidská práva ve jménu finančních, geostrategických a
neokoloniálních zájmů. Mou povinností a ctí je pranýřování a odsuzování této moci.

Upřímně se vám omlouvám za výrazy, které nepatří do parlamentu, ale už mám po krk tak
zvaných dobrodinců., ať už pravých, levých nebo centristů, kteří zasedli na chodbách naší
korumpované moci , a kteří se mi určitě budou vysmívat. Já neuznávám naše vůdce, kteří si
hrají s bombami jako malé dětí si o přestávce hrají s míčem na školním dvorku. Já
neuznávám ty, kteří sami sebe považují za demokraty a ve skutečností jsou prachobyčejní
zločinci.

Nevážím si novinářů, kteří mají tu drzost psát o lidech, kteří nesouhlasí
s establishmentem, jako o mentálně retardovaných, ačkoli velice dobře vědí, že tito lidé
mají naprostou pravdu. Hluboce pohrdám těmi, kteří sami sebe považují za vyvolené
v tomto světě a diktují nám svoje zákony, protože jsem na straně pravdy a spravedlnosti, na
straně nevinných obětí těchto manipulátorů. Z těchto důvodů jsem se rozhodl hlasovat proti
přijetí této rezoluce, která posílá naší zemi, aby podpořila Francii v její neokoloniální operaci.
Od samého začátku francouzské operace byla organizována hromadná lež.

Řekli nám, že Francie jenom odpovídá na volání o pomoc prezidenta Mali. Přitom úplně
zapomněli, že tento prezident nemá…ale vůbec nemá žádnou legitimitu. Že byl přiveden
k moci pro zabezpečení přechodného období po státním převratu v březnu 2012.
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A kdopak podporoval tento převrat? Kdo ho zorganizoval? Na koho pracuje tento „prezident
přechodného období“? Zde se skrývá první lež. Francouzský prezident Hollande má drzost
tvrdit, že vede válku proti džihádistům, kteří ohrožují…ano, představte si ohrožují území
Francie a celé Evropy! Jaká sprostá lež!

Naše vedoucí média projevují neskutečnou drzost tím, že používají tento oficiální argument o
hrozbě terorismu pro zastrašování obyvatel a přivádění k činnosti plánu na odvrácení
teroristických útoků. Jak je možné klesnout do takové míry a uvádět tyto důvody, když Francie
a Belgie bez rozpaků zbrojily a podporovaly džihádisty v Libyi a stejné státy i dnes podporují
džihádisty v Sýrii?

Tyto důvody slouží pouze k zakrytí skutečných strategických a ekonomických projektů. Naše
země už se nebojí těchto rozporů, protože udělaly vše pro to, aby je schovaly. Nicméně tyto
rozpory existují. Zítra Malijec nepřijede do Evropy provést teroristický útok. Pokud ho
neprovedou náhle s tím cílem, aby co nejlépe obhájili tuto vojenskou operaci v Africe.

Vždyť 11.září bylo vykonstruováno pro to, aby ospravedlnili svou invazi, nezákonné zatykání,
mučení a vraždy nevinných občanů. Vymyslit malijský terorismus přece také není složité pro
naše krvežíznivé vůdce. Druhý argument, který se v poslední době používá pro ospravedlnění
vojenských operací je ochrana lidských práv.

Tento argument se i dnes používá k ospravedlnění války v Mali. Ano, ano! My musíme konat,
jinak zlí islámští radikálové zavedou v Mali zákony šaría a začnou kamenovat ženy a
odsekávat ruce provinilým. Jaké šlechetné pohnutky…šlechetné a spasitelné, nemám slov!
Ale proč tedy, můj Bože, naše státy napomáhaly tomu, aby v Tunisku a Libyi přišli k moci
islámští radikálové, kteří v těchto státech uzákonili šaríu, přestože tyto země ještě nedávno
byly „moderní a pokrokové“? Navrhuji vám, abyste se zeptali mladých Tunisanů, kteří se
zúčastnili revoluce v Tunisku, zda jsou spokojení se současnou situací? Všechno je to jenom
pokrytectví.

Účel války v Mali je jasný jako den. Ale protože nikdo o tom nemluví, povím vám to já.

Cílem této války je boj s Čínou, a podpora našeho spojence Ameriky a její přítomnosti
v Africe a na Středním Východě. Právě pro tento účel slouží všechny neokoloniální
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operace! A vy sami uvidíte, že po završení těchto operací, Francie, si bez pochyby,
zachová v Mali své vojenské základny.

Tyto základny budou sloužit i Američanům, ale současně – protože se tak děje vždy – západní
společnosti si mezi sebou budou rozdělovat výhodné kontrakty, které opět zbaví kolonizované
země jejich bohatství a přírodních zdrojů. Nebudeme si nalhávat. Prvními, kdo nejvíc
získají z této vojenské operace, budou majitelé a akcionáři francouzského gigantu
Areva, který se během posledních let snaží ovládnout naleziště uranu ve Falea,
komunity s 17 000 obyvateli, 350 km od Bamako.

Mám takové tušení, že nebude zapotřebí mnoho času na to, a Areva toto naleziště “shodou
okolností” ovládne. Proto nemůže být ani řeči o tom, abych se účastnil této novodobé
kolonizace přírodních zdrojů. A těm, kdo pochybuje o mých důvodech, upřímně radím, aby
zjistili něco o přírodním bohatství Mali. Mali – to jsou také ohromné zásoby zlata.

Úplně nedávno bylo Mali označeno za zemi, která má zdroje světového významu… uranu.
Velmi zajímavé! A další krok k válce s Íránem! Rozhodl jsem se dle svého přesvědčení a
abychom se nedostali do této pasti lží, do které se nás snaží dostat, že nebudu podporovat
tuto intervenci do Mali a budu hlasovat proti. Když to udělám, zůstanu důsledným, protože
jsem nikdy v minulosti nepodporoval naše zločinné intervence do Libye a Sýrie a jsem jediný
poslanec v naší zemi, který podporuje princip nevměšování (do cizích záležitostí) a boje se
zločinností.

Domnívám se, že už přišla doba, abychom ukončili naší přítomnost v OSN nebo NATO
a vystoupili z Evropské Unie, pokud tato Evropa místo toho, aby byla garantem míru a
humanismu, se stává prostředkem pro útok a destabilizací suverénních států v rukou
finančních magnátů
.

Nakonec bych chtěl požádat naši vládu připomenout francouzskému prezidentu Hollandovi
jeho povinnosti, které vyplývají z Ženevské konvence, v části o dodržování práv vojenských
zajatců. Do hloubě duše mě pobouřil výrok francouzského prezidenta, který jsem uslyšel
z televize, o tom, že se chystá „zlikvidovat“, opakuji, „zlikvidovat“ islámské teroristy.
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Byl bych velmi nerad, kdyby název „islámské teroristi“ , který dnes využívají pro označení
odpůrců malijského režimu, vešel do praxe a začal sloužit tomu, abychom jako demokratické
země přestaly dodržovat práva vojenských zajatců. Doufám, že tato práva budou Francií,
vlastí lidských práv, dodržována. Nakonec, než ukončím svůj projev, dovolte mi upozornit na
lehkost, s jakou my přijímáme rozhodnutí o vstupu do války. Především vláda se rozhoduje
bez jakéhokoli souhlasu parlamentu. Jako kdyby na to měla právo. Posílá do Mali lidi a
techniku.

A parlament se o tom dozvídá za nějakou dobu. A když, jako dnes začíná fungovat …tak na
tom zasedání je přítomna jen třetina poslanců…dokonce méně, pokud budeme mluvit o
frankofonních poslancích. Tato zločinná lehkost, která mě neudivuje, pochází
z parlamentu cvičených pejsků, kteří konají na povel politických stran
.

Děkuji za pozornost.

Překlad Taurus
Zdroj Ďakujem Taurusovi za preklad a Marekovi za odkaz.
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