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Röpirat

„Terrorizmus”
Ha továbbra is hagyjuk, hogy be csap ja nak min ket a ter ro riz mus va lódi hát te rét il le tõ en, ak kor az ad dig fog
fenyegetni minket, amíg meg nem
semmisülünk. Az igazság az, hogy
ezernyi atomfegyverünk egyike sem
ké pes meg óv ni min ket et tõl a fe nyegetéstõl. Teljesen mindegy, milyen
ma gas tech ni kai szint re fej leszt jük és
hány mil li árd dol lárt ölünk be le, semmiféle csillagháborús rendszer nem
ké pes meg óv ni min ket at tól az atomfegyvertõl, amely egy vi tor lá son
vagy egy Cessnán, egy bõ röndben vagy egy bérelt autóban érkezik
meg. Hatalmas arzenálunk egyetlen
egy fegy ve re sem, éven te az ún. vé delemre ki adott 270 mil li árd dollárunk
egyetlen centje sem képes megóvni
minket a terroristák bombájától. Ez
ka to nai tény.
Nyugalmazott alezredesként és
olyan emberként, aki sûrûn tart elõ adást a nem ze ti biz ton ság té má já ban,
gyakran idéztem már a 33. zsoltárt:
„Nem a nagy se reg se gí ti gyõ ze lem re
a ki rályt, nem a nagy izom erõ men ti
meg a hõst.” Adódik a kérdés: „Mit
tehetünk hát? Semmi sincs, ami biz ton sá got nyújt hat na pol gá ra ink nak?”
De igen! Csak hogy en nek meg ér tésé hez tisz tá ban kell len nünk a fe nyege tés igaz sá gá val. Ami kor Clin ton elnök meg ma gya ráz ta az ame ri kai népnek, miért bombázzuk Afganisztánt
és Szu dánt, nem az igaz sá got mond ta.
Azt mond ta, azért va gyunk a ter ro rizmus cél táb lá ja, mert a de mok rá cia, a
sza bad ság és az em be ri jo gok ol da lán
ál lunk. Ba dar ság!
Azért va gyunk a ter ro ris ták cél táblája, mert kormányzatunk szinte az
egész vi lá gon a dik ta tú rák, a rab szolgaság és a kizsákmányolás oldalán
áll. Azért vagyunk a terroristák cél táblája, mert gyûlölnek minket. És
azért gyûlölnek minket, mert kormány za tunk gyû lö let re mél tó tet te ket
követett el. Kormányunk képviselõi
hány és hány or szág ban vál tot tak le a
nép ál tal meg vá lasz tott ve ze tõ ket, és
ál lí tot tak he lyük be ka to nai dik tá to rokat, akik csu pán bá bok vol tak, de készek arra, hogy amerikai nagy vál latok nak ad ják el sa ját pol gá ra i kat?

Ezt tet tük Irán ban, ami kor az ameri kai ha di ten ge ré szet és a CIA fél re állí tot ta Moszadeghet, mi vel õ nem ze te
számára akarta fenntartani az olaj ipart. A sahot állítottuk helyébe, az tán felfegyvereztük, kiképeztük és
meg fi zet tük an nak gyû lölt tit kos rendõrségét, amely rabszolgaságba ta szította és terrorizálta Irán népét csak
azért, hogy megóvja a mi olajkon szerneink érdekeit. Csoda-e, hogy
Irán ban van nak olya nok, akik gyû lölnek min ket?
Ezt tet tük Chi lé ben. Ezt tet tük Vi etnam ban. És még nincs is olyan ré gen,
hogy meg pró bál tuk ezt ten ni Irak ban
is. És persze milyen gyakran tettük
ezt Nicaraguában és az összes többi
la tin-ame ri kaibanánköztársaságban?*
Új ból és új ból el ûz tük azo kat a te kintélyes vezetõket, akik országuk gaz dag sá gát azok kö zött az em be rek között akar ták szét osz ta ni, akik meg dolgoztak érte. Gyilkos zsarnokokat
ál lí tot tunk he lyük be, olya no kat, akik
el ad ták sa ját em be re i ket, és így az ország gazdagságát olyan konszernek
zsák má nyol hat ták ki, mint a Domino
Sugar, a Folgers vagy a Chiquita
Banana.
Kormányunk egymás után hi ú sította meg a kü lön bö zõ or szá gok ban a
demokráciát, nyomta el a sza bad ságot és ta pos ta sár ba az em be ri jo gokat. Ezért gyûlölik világszerte. És
ezért va gyunk a terorristák cél táb lá ja.
Ka na dá ban az em be rek él ve zik a demok rá ci át, a sza bad sá got és az em beri jo go kat, ugyan így Nor vé gi á ban és
Svéd or szág ban. Hal lot tál már va la ha
olyan kanadai követségrõl, amelyet
bom báz tak? És nor vég vagy svéd követségrõl?
Nem azért gyû löl nek min ket, mert
gya ko rol juk a de mok rá ci át, be csül jük
a szabadságot vagy támogatjuk az
em be ri jo go kat. Azért gyû löl nek minket, mi vel az ame ri kai kor mány megtagadja ezeket a dolgokat az em berek tõl a Har ma dik vi lág or szá ga i ban,
ame lyek nek nyers anya ga i ra nagy vállalataink sóvárognak: A gyûlölet,
amit elvetettünk, visszatért hozzánk,
hogy a ter ro riz mus for má já ban, a jövõ ben pe dig az atom ter ro riz mus formá já ban fe nye ges sen min ket!

Mihelyt felismertük annak igaz ságát, miért áll fenn ez a fenyegetés,
rögtön vi lá gos a meg ol dás is: Irányt
kell változtatnunk. Ha meg sza ba dulunk atomfegyvereinktõl, adott eset ben akár egyoldalúan is, ez növelni
fogja biztonságunkat, külpolitikánk
drasz ti kus meg vál toz ta tá sa pe dig garan tál ni fog ja azt.
Ahe lyett hogy azért kül de nénk a világba fiainkat és lányainkat, hogy
arabokat öljenek, és így meg sze rezhes sük a ho mok juk alatt hú zó dó olajat, azért kel le ne a vi lág ba kül de nünk
õket, hogy helyreállítsák inf rast ruktú rá ju kat, tisz ta vi zet vi gye nek ne kik
és megetessék az éhezõ gyerekeket.
Ahelyett hogy folytatnánk eddigi
gya kor la tun kat, és szank ci ó ink kal naponta iraki gyerekek százait ölnénk
meg, segítenünk kellene az ira ki aknak, hogy helyreállítsák elektromos
mûveiket, vízvezetékeiket és kór házaikat, mindazt, amit mi le rom boltunk és ami nek a hely re ál lí tá sát megakadályoztuk.
Ahelyett hogy terroristákat és ha lál bri gá do kat ké pez nénk ki, be kel lene zárnunk a School of the Ameri cas-t. Ahelyett hogy világszerte
támogatnánk a felkeléseket, a bom lasz tást, a gyil ko lást és a ter rort, meg
kel le ne szün tet nünk a CIA-t, s a pénzt
a segélyszervezeteknek kellene ad nunk.
Röviden:
Rossz he lyett jót kel le ne ten nünk.
Ki próbálná meg, hogy meg aka dályoz zon min ket eb ben?
Ki gyû löl ne min ket?
Ki akar na bom báz ni min ket?
Ez az az igaz ság, ame lyet az ame rikai polgároknak és a világ népeinek
meg kell hal la ni uk.
Robert Bowman
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* Azokat az országokat nevezik banánköztársaságoknak, amelyekben a hatalmasok és a gazdagok tartanak maguknak egy

elnököt, aki tisztességesen gondoskodik a hatalmasokról és a gazdagokról.

