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11 września USA - straszne obrazy w tele-
wizji: walące się budynki grzebią tysiące
ofiar, zrozpaczeni ludzie, szok. Miesiąc póź-
niej  na drugim krańcu świata - podobne
sceny. Nie widzimy ich jednak w telewizji.
Dlaczego? W obu przypadkach giną prze-
cież niewinni ludzie. Z tą różnicą, że ci pierw-
si to obywatele bogatej, uprzywilejowanej
Ameryki, ci drudzy to tylko ofiary „pomy-
łek” pilotów amerykańskich myśliwców i
„wojenna propaganda Talibów”. Czy to nie
jest przypadkiem hipokryzja!?

Przemoc jest
zawsze zła, bez wzglę-
du na intencje. Ben La-
den i jego towarzysze
twierdzą, że walczą ze
złem, które muzułma-
nom wyrządza Amery-
ka. Jak to się dzieje, że
rządy Talibów spowodo-
wały dotychczas więcej
ofiar wśród ludności
Afganistanu, niż atak na
wieżowce WTC w No-
wym Jorku? Dlaczego
Ben Laden zamiast
ograniczyć swój atak do
Pentagonu, czy  Białe-
go Domu,  uderzył w
obiekt cywilny, dając tym samym pretekst
władzom amerykańskim do inwazji na Afga-
nistan? Biały Dom z kolei twierdzi, iż chce
walczyć z terrorystami. Dlaczego zatem przez
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lata szkolił ich i finansował? Dlaczego wów-
czas nie skorzystał z możliwości aresztowa-
nia Ben Ladena oferowanej mu przez rząd Su-
danu? I wreszcie dlaczego - inaczej niż wy-
wiady europejskie - Ameryka „ nie wiedziała”
o grożącym jej ataku? Czy po to by móc się
nim „oburzyć” i zastosować „środki nadzwy-
czajne” także wobec swoich obywateli (cen-
zura w mediach, uznanie włamań komputero-
wych za akt terroru, zakaz wspierania organi-
zacji antyglobalizacyjnych).  Ben Laden wy-
rządził również „niedźwiedzią przysługę” wal-

czącym o niepodle-
głość Czeczenom, Pa-
lestyńczykom, czy Kur-
dom, dajac pretekst do
represji, na które opinia
światowa przymknie
teraz oko zupełnie „bo
to przeciez terrorysci”.
Putin już dogaduje się
z zachodem a Izrael ma
wolna rękę w walce z
Intifadą. Wojna uderza
więc często we własną
stronę a rywalizacja z
drugą jest najczęściej
pretekstem dla
wzmocnienia władzy
kosztem własnych

obywateli. To nie znaczy, iż rezygnuje się z
narzucania własnego obłędu ideologicznego
(fanatycznego islamizmu) czy układu ekono-
micznego (tzw. wolnego rynku) innym krajom

- w końcu wojna jest zawsze przedłużeniem
polityki. Ostatnio coraz częściej pytano o ce-
lowość istnienia Sojuszu Północnoatlantyc-
kiego, teraz NATO i Ame-
ryka znalazły nareszcie
wroga mogącego wy-
pełnić lukę powstałą po
upadku ZSRR a co za
tym idzie rząd USA bę-
dzie mógł odwrócić uwa-
gę od kwestii wewnętrz-
nych (problemy z fede-
ralistami i antyglobalista-
mi , czy choćby roz-
chwianą gospodarką).
W obecnej sytuacji rząd
amerykański może
wskazywać dowolnie
wybranych wrogów jako
terrorystów winnych
zbrodniczego ataku i co
gorsza, nie musi nawet przedstawiać jakich-
kolwiek dowodów. Bez pytania o zgodę ONZ,
czy kogokolwiek może także rozpoczynać
operacje odwetowe. Przecież nikt nie podwa-
ży „racji” takiej potęgi jaką jest USA. To bar-
dzo niebezpieczny precedens, mogący wkrót-
ce otworzyć drogę dalszym procesom poszla-
kowym z dowodami ukrytymi dla społeczeń-
stwa, któremu pozostaje jedynie wierzyć w
prawdziwość zarzutów. Nie bez znaczenia w
sprawie afgańskiej jest także kwestia uzbec-
kiej ropy, którą Amerykanie będą mogli teraz
spokojnie transportować ku Oceanowi Indyj-
skiemu, przez przyjazny Afganistan, z pomi-
nięciem Rosji, czy wrogiego Iranu i Iraku. Dla
nas najważniejsza jest nasza sytuacja, szcze-
gólnie nadgorliwość władz w chęci „umiera-
nia za Nowy Jork” i wysyłania „naszych chłop-
ców” na rzeź (o co wcale nikt nas nie prosił
nawet). Cała ta wojna to przecież nie nasza

sprawa. Już wówczas gdy Polska przystępo-
wała do NATO podkreślaliśmy, iż nie zwiększy
to naszego bezpieczeństwa a wręcz przeciw-

nie, wkręci nas w cu-
dze problemy związa-
ne z polityką Zachodu
wobec Trzeciego
Świata, z której my nie
mamy żadnej korzyści,
lecz będziemy za in-
nych ponosić jej kon-
sekwencje.  Dlatego
zarówno z przyczyn
etycznych, jak i poli-
tycznej pragmatyki
uważamy, iż należy w
owej wojnie zająć sta-
nowisko czynnie neu-
tralne (tzn. potępić
przemoc i ujawniać
fałsz postępowania

obu stron, odmawiając zarazem jakiegokolwiek
udziału w tym spektaklu). Są bowiem ważniej-
sze problemy, które dotykają nas bardziej real-
nie niż wojna z telewizora - rosnąca bieda i bez-
robocie jednych, zachłanność i bezkarność in-
nych, państwo służące wzbogacaniu się elit
kosztem obywateli i nie robiące nic dla ich do-
bra etc. Ludzie to czują, mało kto dał się wkrę-
cić w palenie świeczek, czy noszenie żółtych
kokardek na znak posłuszeństwa Amerykanom.
Podobnie większość społeczeństwa nie poszła
na wybory, co jest jedynie biernym oporem
wobec spektaklu władzy, gdy tym czasem po-
trzeba naszej czynnej samoorganizacji dla walki
o nasze sprawy, a nie na cudzej wojnie.
MILITARYZM I TERRORYZM TO DWIE STRO-
NY TEJ SAMEJ FAŁSZYWEJ MONETY!
BEZ SPRAWIEDLIWOŚCI NIE BĘDZIE POKO-
JU! NIE CHCEMY WOJNY!

H U M A N I T A R N Y  B L E F ! ! !
Towarzyszące nalotom zrzuty żywności z
samolotów to jedynie propagandowy
gest, twierdzi międzynarodowa organiza-
cja „Lekarze bez granic”. Potrzebne są
duże konwoje podstawowych produktów
żywnościowych a nie pojedyncze posiłki
dostosowane do potrzeb żołnierzy -
stwierdził dr Jean-Herve Bradol z paki-
stańskiego biura organizacji. Podczas gdy
lotnictwo amerykańskie bombarduje
Afganistan, organizacje humanitarne
próbują dostać się tam z konwojami od
strony Iranu, bowiem granica od strony
Pakistanu została zamknięta przez reżim
w Islambadzie. Jak szacuje ONZ w wyniku
wojny głód może zagrozić nawet 8 milio-
nom ludzi.
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