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Всъщност част от &bdquo;цивилизованата&ldquo; коалиция &ndash; САЩ плюс техните
безропотни слуги Англия и Франция, на 14 април в 6.00 ч българско време започнаха
безскрупулна агресия срещу една суверенна държава. Те нанесоха въздушни удари по Сирия,
която в продължение на много години е учебен полигон за такива
&bdquo;миротворчески&ldquo; сили, каквито са САЩ и техните съюзници от НАТО&hellip;
Веднага трябва да посочим, че към настоящия момент там законно пребивават само Русия и
Иран, които преди 3 години бяха поканени от законно избраното правителство на Сирия.
Америка отдавна не е господар на света. И, слава Богу! От 1948 година насам тази държава е
нахлула нагло, безпардонно в 50 суверенни страни, голяма част от които е сринала със
земята. Америка вече може само да въздиша с носталгия по времето, когато контролираше с
оръжие в ръка като каубой (скотовъдец, бел. моя) около 40 процента от населената част на
планетата. Това време никога повече няма да се върне, защото светът вече принадлежи на
многополюсния модел&hellip; Тоест, пак има и ще има велики сили, но те ще бъдат
безпомощни сами да владеят международните процеси.
САЩ, Англия и Франция удариха безпардонно Сирия и по този начин още веднъж показаха на
света, че такава организация като ООН отдавна е вписана в &bdquo;бялата книга&ldquo;.
Просто я няма. САЩ, Англия и Франция за пореден път показаха, че такива опасни за света
акции, каквато бе тази срещу Сирия тази сутрин, вече минават и без международни санкции.
&bdquo;Използването на химическо оръжие е престъпление!&ldquo; Това днес непрестанно
изричаха авторите на агресията, а техните поддръжници у нас го повтаряха&hellip; Както и
при случая &bdquo;Скрипал&ldquo;, доказателства, че е използвано (и от кого) химическо
оръжие, не бяха представени. Така че докато не бъдат извадени и поставени на масата
доказателства за извършването на химическо оръжие и за това кой го е използвал, вината за
престъпление лежи единствено на агресорите.
Безпардонните лъжи трябва да бъдат изобличени от добрата част на човечеството. И още:
човечеството трябва добре да знае, че с неистовата си омраза и с действията си срещу Русия
САЩ го тласкат към глобален конфликт.
Европа, както винаги в такива случаи, е слаба и объркана. Германия не се включи пряко във
военните действия, но подкрепи въздушните удари. Същевременно днес се подготвяше голям
протестен митинг срещу агресията в Сирия пред символа на Берлин и Германия &ndash;
Бранденбургската врата. Дано Европа си отвори очите за голямата клопка, която &#1117;
готвят САЩ &ndash; нейното пълно обезкръвяване&hellip;
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