NATO se změnilo z evropského hlídacího psa na amerického buldoka
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Jak uvažuje Paul Craig Roberts, Rusko je příliš tolerantní vůči provokacím ze Západu. Je pravda,
že Kaliningrad dodal celé situaci mnohem vážnější zabarvení. Jestliže si Rusko nechá něco
takového líbit, pak je s ním konec. Jestli si to Rusko líbit nenechá, pak je Litva vyřízena. Jelikož
je Litva členem NATO, což bylo od nich hloupé rozhodnutí, NATO bude muset jít do války,
anebo to vzdát. Židovští neokonzervativci, kteří tvoří americkou cizineckou politiku jim ústup
nedovolí. Washington platí velmi dobře za poslušnost a něco takového jim neprojde.
Takže vedoucí Evropy budou stát před rozhodnutím, jestli zničit Evropu válkou, anebo se vzdát
tajných příjmů z Ameriky. Samozřejmě budou chtít couvnout a přitom dostat své peníze, ale
půjde něco takového docílit?
Nakonec přece jen došlo k tomu, že Evropská Unie uhnula a tím zabránila otevřené válce. Jestli
politikové dostali i přesto z Ameriky své peníze, není jisté. Ale málokdo si uvědomuje dosah
toho, když podplacená vláda pod cizím diktátem dokáže jít proti svým vlastním lidem.
Kdyby ale přesto došlo k válce, pak by to byla válka jaderná. Západ nemá na to, aby se postavil
proti Rusku v konvenčním boji, ale nejsou si své slabosti vědomi. Myslí si, že by Rusko snadno
porazili, protože posuzují situaci podle toho, co se děje na Ukrajině. Nechápou, že Rusko tam
používá pouhý zlomek své skutečné vojenské moci. Proto postupují pomalu, protože na skutečné
napadení by potřebovali převahu aspoň 3:1 a zatím situace byla naopak, ukrajinská vojska svým
množstvím daleko převyšovala útočící ruské pluky.
Americká vojska jsou již v Evropě
Ve své bláhovosti se ale Spojené státy stále připravují na válku s Ruskem, kterou nemohou nikdy
vyhrát. Jen v Polsku je více než 12 tisíc amerických vojáků, což je největší množství, co tam kdy
v historii bylo. A jak NATO neustále předvádí své svaly těsně na hranicích Ruska, tak nejen
Polsko, ale i pobaltské státy chtějí těch vojáků ještě víc!
Polsko nemá americkou základnu, ale velice rádi by ji měli. Tito nerozumní lidé se toho ve
Washingtonu stále dožadují a dokonce navrhli, že by ji pojmenovali „Fort Trump“ (pevnost
Trump). Nechápou, že minuli dobu a že ten vlak už dávno odejel. Tito propagandou zpracovaní
bloudové se do nekonečna bojí útoku z Ruska a spolu s baltskými státy, z nichž každý má na
svém území asi 20-tisícovou americkou armádu, se stále dožadují ještě většího množství vojáků.
V Evropě je celkem asi 100 tisíc amerických vojáků, kteří jsou rozmístěni podél západní hranice
Ruska, počínaje baltskými státy a konče Rumunskem. Polsko slouží jako hlavní základna.
NATO se rovněž rádo zamíchá do všeho, co jde kolem
Podle španělských novin „El Pais“ je možné, že NATO přeruší veškeré spojení s Moskvou a
pošle tisíce vojáků přímo na ruské hranice. Východní Evropa se tím změní na obrněnou pevnost,
v očekávání otevřeného útoku z Ruska. Jakoby nevěděli, že Rusko je samo od sebe nenapadne.
Ale samozřejmě, mohou je k tomu vždycky vyprovokovat. Už to dokázali zrovna nedávno.

Říkají, že to je jejich způsob, jak dát Rusku najevo, že jsou připraveni ke všemu, i k válce. A
nemoudré východoevropské státy, včetně těch pobaltských, jim v této propagandě pomáhají tím,
že se dožadují většího a většího množství vojáků natrvalo, na svém území.
Dovede si kdo z nás představit kolik peněz něco takového stojí? Ti chlapi (a některé ženy) tam
budou sedět na sedací části a maximálně se předvádět při nějakých manévrech celé týdny, možná
i měsíce a stále pobírat plat, který oklikou, přes nefunkční a neschopnou Evropskou unii vytahují
z našich kapes! Dovede si někdo představit kolik stojí pouhé poslání těch všech tanků a vojenské
mašinerie přes moře a po pevnině? Miliony! A to všecko táhneme my!
NATO vojáků je v Polsku nejvýš 1600, ale má to být brzy zdvojeno. Zato pobaltské státy, Litva,
Lotyšsko a Estonsko požadují dohromady 15 000 až 50 000 vojáků. Maďarsko, Rumunsko,
Slovensko a Bulharsko jich také vydržují asi 40 000. K tomu musíme přičíst ještě desítky
bombardovacích letadel, desítky válečných lodí, tanky, děla, raketové odpalovací rampy,
vojenská obrněná vozidla a tuny munice – je toto normální jednání pro kulturní společnost 21.
století? Anebo jsme upadli zpátky do barbarských časů, kdy se budeme navzájem vytloukat?
Ti všichni NATO vojáci, spolu s americkými jednotkami, to všecko dohromady je neuvěřitelné a
nesmyslné, ničím neopodstatněné plýtvání veškerými zdroji, které již tak zchudlé obyvatelstvo
Spojených států evropských a amerických má. Je to nadužívání všeho a ve velkém. Napřed
korona a karantény, veškerý důležitý průmysl stál. A teď tak obrovské výdaje – to všecko
zaručuje, že pokud nám Rusko nepomůže, tak budeme opravdu všichni hladem.
A to všecko kvůli čemu? Kvůli zkoruptované, zbídačelé, zdupané a naprosto zdecimované
Ukrajině, od které se dva státy zkoušely odtrhnout kvůli korupci? To je velice mizerný důvod!
Kvůli něčemu, co je záležitost jednoho samostatného státu, což je Ukrajina, které museli Rusové
přijít pádně sdělit, že ty dva státy, které chtějí samostatnost má nechat jít, bude celý svět doplácet
životy svých lidí a zničeným územím, kdyby se těmto blbečkům ze Západu a z NATO opravdu
podařilo vyvolat válku?
NATO se přiznává
Vedoucí NATO Jens Stoltenberg přiznal, že se připravovali na konfrontaci s Ruskem již od roku
2014. Samozřejmě, proto zařídili na Ukrajině Majdan a použili tyto chudáky, kteří už tak si
nevedli k tomu, aby je zničili ještě víc. Již od r. 2014 zvyšují počet vojenského vybavení na
Ukrajině a množství vojáků samotných, v očekávání tolik vytouženého konfliktu.
Stoltenberg obvinil Rusko, že od r. 2014 používá násilí vůči Donbasu, což je nehorázná lež a
přitom se vůbec nezmínil o tom, že ne Rusko, ale Kyjev, NATO a Amerika odstřelovali Donbas
a jeho obyvatele celou tu dobu. Nejen to, že pořádali teroristické útoky na tamnější obyvatelstvo,
mučili je, vraždili, znásilňovali celé dlouhé roky.
Podle jejich vlastních dokumentů, výdaje jednotlivých členských států NATO na zbrojení měly
být zvýšeny o dalších 1,2% až 5,9% HDP za rok od 2014. Ale přitom pouhých 10 členských
států ze 30 jsou schopny platit aspoň požadovaná 2% jejich HDP. Údajně, poprvé ve 2022 platily
i baltské státy, Polsko, Česká republika, Slovensko a Rumunsko požadovanou sumu. Zbývá
vidět, jak bude situace vypadat později, s inflací a neúměrně vysokými cenami potravin.

To je velice drahý provoz něčeho, co ve skutečnosti nefunguje tak, jak očekáváno. Tyto finanční
požadavky a současně výdaje se rok od roku zvyšují a většina členských států si takové utrácení
nemůže dovolit. Tak obrovské peníze nejsou ještě ke všemu vůbec použity účelně a strategicky.
NATO spotřebuje třikrát tolik, co pro stejné účely potřebuje Čína, nebo Rusko.
Turecko nevidí žádné výhody
Turecko se vyjádřilo, že nevidí vůbec žádné výhody, které plynou jednotlivým státům ze členství
v NATO a uvažují o vystoupení z této organizace. Jediné, co považují za prospěšné, je právo
„veta,“ ale i to má své hranice, jak říkají. Za 70 let svého členství Turecko nenachází jedinou
výhodu, která mu kdy vyplynula z tohoto členství.
V nedávné době, když Turecko bránilo vstupu Finska a Švédska do NATO kvůli tomu, že na
svém území přechovávali kurdské teroristy, se americká media vyjádřila, že by asi bylo lepší
Turecko vyloučit. Něco takového si ale nemohou dovolit udělat, protože bez Turecka by ztratili
přístup k Černému moři, který je pro ně stěžejní.
Kdyby Turecko samo z NATO vystoupilo, s největší pravděpodobností by se přidalo k RuskoIránské spolupracující skupině, což by vedlo k vytvoření „Eurasijského Spojenectví,“
navrhovaného Ruskem. To by postupně přispělo, spolu se Šanghajskou spolupracující organizací
a skupinou národů, patřících pod BRICS, k vytvoření „nového světového zřízení.“
Ne, NATO si rozhodně nemůže dovolit vyhostit Turecko ze svého okruhu, jak přiznal loni i
americký Ministr státu, Antony Blinken. V případě, že by opravdu k něčemu takovému došlo,
pak by to muselo Turecko učinit samo, ze své vůle.
NATO se ve skutečnosti neosvědčilo
Od svého vzniku v r. 1949 se 12 členskými zeměmi, až po dnešní dobu, kdy jich obsahuje 30,
NATO ve skutečnosti nedostálo svému původnímu poslání, což byla „ochrana svobody a
bezpečnosti všech svých členských států s použitím politických a vojenských možností.“
Můžeme se zeptat – cítí se někdo v Evropě bezpečnější? Když přihlédneme k rozšiřování této
organizace a k jejímu provokativní chování vůči jiným státům, můžeme si snadno přiznat, že se
bezpečnější vůbec necítíme, ba právě naopak. Odborníci na mezinárodní vztahy říkají, že
neustálé rozšiřování NATO činí členské státy méně bezpečné a ne víc, jak se NATO holedbá.
Na příklad, NATO si nastavělo těsně na ukrajinské hranice rakety, které by doletěly do Moskvy
během 4-5 minut. To je otevřená hrozba sousední zemi. Není divu, že Rusové museli vtáhnout na
Ukrajinu, aby zabránili útoku.
V prosinci 2021 po nich ruský President Vladimír Putin chtěl, aby potvrdili, že se nebudou dále
rozšiřovat na východ a stáhnou se zpět ze všech satelitů bývalého Sovětského svazu. Tak málo
by bývalo stačilo na odvrácení této nesmyslné války na Ukrajině, ale NATO, spolu se Spojenými
státy přece nemohli Rusům tuto záruku jen tak dát! Naopak, oni chtěli válku a dlouhou válku!
Rovněž dochází k rozporům a rozbrojům v organizaci samotné, čehož jeden z příkladů je
nesouhlas Turecka s přičleněním Švédska a Finska.

NATO ve skutečnosti přispívá k destabilizaci Evropy a chová se jako útočný vojenský celek.
V několika posledních desetiletích nejen že nedokázalo vyřešit žádný spor diplomatickou cestou,
ale ještě se zúčastnilo – spolu se Spojenými státy a s OSN – několika ničím neopodstatněných
válečných výprav proti bezbranným a nikoho neohrožujícím státům.
Hned po pádu Sovětského svazu vyvolali krvavý konflikt mezi bosenskými Muslimy,
katolickými Chorvaty a ortodoxními Srby. Zničili tím úspěšný celek, Jugoslávii, okradli Srbsko
o obrovské území, včetně Sarajeva a den po podepsání mírové smlouvy začali sypat na celé
území chemtrails, které tam do té doby nebyly. Protože používali náboje, které obsahovaly
vyčerpaný uran, ročně v těchto částech světa přibývá asi 60 000 nových onkologických pacientů.
Pak zde byl Afghanistán, střední východ, Irák, Libyje, Syrie a další a další. Jak říkají někteří,
z evropského hlídacího psa se stal americký útočný buldog.
Skutečné cíle NATO
Jejich zakládající Sekretář Lionel Ismay vyjádřil kdysi dávno jejich skutečný cíl: „držet Rusy
pryč, Němce dole a Američany uvnitř.“ Takže NATO na sebe vzalo úlohu slouhy, který měl
bránit bývalému Sovětskému svazu, aby se nerozšiřoval dál, za hranice států, které zabral po
skončení 2. světové války. Také měli dávat pozor, aby Německá spolková republika nemohla
podepsat se Sovětským svazem smlouvu a spojit se s Německou demokratickou republikou,
jinak zvanou Východní Německo. A pak umožňovali Americe, aby v Evropě držela natrvalo
armádu.
Na nedávné konferenci v Madridu se tento cíl trochu změnil a dnes zní: „držet Rusy dole,
Američany uvnitř a Číňany pryč.“ Je to vrcholně agresivní a nepřátelský přístup, zaměřený na
umělé udržování americké nadřazenosti.
Jestliže dojde k tak drastickým změnám v organizační struktuře a v jejích záměrech, pak k tomu
musí být nějaký důvod. V tomto případě je ten důvod hlavně skutečnost, že Rusko se nehodlá
podřídit požadavkům NATO a stát se jejich podřadným spojencem, jehož svobodné rozhodování
bude podléhat diktátu někoho jiného. NATO stejně nemělo nikdy v úmyslu přijmout Rusko jako
rovnocenného partnera a proto radši porušilo slib o nerozšiřování.
I obě „Minské smlouvy,“ podle kterých měla Ukrajina přestat bombardovat Donbas a uznat tuto
část země za samostatnou součást nově vzniklé federace, byly další podvod, zaměřený na získání
času, aby mezitím mohlo NATO a Amerika dostatečně vycvičit a vybavit ukrajinskou armádu
k boji proti Rusku. Sám Stoltenberg to veřejně přiznal.
Rusko se proti těmto útokům postavilo zcela jinak a zkoušeli vybudovat spojení s těmi národy,
které dávají přednost světovému zřízení, založeném na zákonech, oproti západnímu světovému
zřízení, založeném na příkazech toho nejsilnějšího. Tak postupně vznikl BRICS a zatím co
NATO společně s Evropskou unií, Spojenými státy a Kanadou se nadále znemožňovali válkami,
které všecky byly v nesouladu s nařízeními OSN, BRICS zkoušel navodit zcela jiné, mírové a
přátelské mezinárodní vztahy. Když se jejich přístup ukázal být nedostačující proti bojechtivým
spojeným silám již zmíněných kriminálních elementů, muselo Rusko vtáhnout na Ukrajinu, aby
zabránilo dalšímu, obrovskému krveprolití.

NATO je ve skutečnosti naprosto zbytečné
Dnes, když hlavní hrozba, proti které bylo NATO vytvořeno, což byl Sovětský svaz a jeho
Varšavský pakt, už dávno neexistují, tak ve skutečnosti NATO ztratilo podstatu pro svou
existenci a správně by mělo být rozpuštěno.
Přesto, za kralování amerického Presidenta Clintona (1993-2001) došlo k podstatnému posílení
této organizace a tehdy také začala jeho roztahovačná činnost. Tato byla v přímém rozporu se
slibem, který tehdejší americký Ministr státu James Baker učinil v r. 1990 sovětskému
Presidentovi Gorbačevovi, že „NATO se nerozšíří na východ ani o jeden inč (2,54 cm).“
Už po skončení Sovětského svazu prohlásil Andrej Kozyrev, Ministr zahraničí za vlády Borise
Jeltsina, že Rusko nemá zájmy o zabírání jiných národů. Co je zajímá, jsou „universální lidské
hodnoty“ a kritizoval Clintonovo NATO kvůli jeho roztahovačnosti. Samozřejmě, jak NATO,
tak Clinton měli dostat přes prsty už tehdy, ale Jeltsin měl jiné starosti než skutečně vládnout
státu a chránit jeho samosprávnost.
NATO se ještě ke všemu „modernizuje“
Korunu tomu všemu dal Sekretář NATO Stoltenberg, když prohlásil na schůzi v Madridu, že do
r. 2050 budou vojáci na bojišti jezdit v elektrických vozidlech. Z toho vyplývají hned dvě věci:
jednak chce neustále bojovat, až do r. 2050 a za druhé, že vůbec neví, o čem mluví a pouze
papouškuje současné klišé.
Nejen že tanky a jiná vojenská vozidla nemohou jezdit na elektřinu, na to by potřebovaly
obrovské zásoby baterií. Elektrické vozidlo také nemá požadovaný dojezd, nemůže jezdit
nekonečně, protože potřebuje dobití. Jak asi je budou na válečném poli dobíjet? A z jakých
zdrojů budou tuto elektřinu brát? Snad budou čekat až vysvitne slunce? Dobíjení také trvá,
budou muset čekat i na to. Už teď mají v Americe problémy policisté, kterým vnutili elektrická
auta: spěchají k nouzové situaci a autu dojde pohon! Nemyslím, že bude možno s postupem let
něco takového úspěšně vyřešit. I kdyby ty tanky jezdily se slunečními panely na střeše, tak by to
na nic nebylo.
A zatím co tito naškrobení vojáci v nažehlených a nikdy nepoužitých uniformách schůzovali,
ruská vesmírná agentura Roskosmos vydala přesné koordinace hlavních center jejich vedení:
Bílého domu a Pentagonu v Americe, č. 10 Downing Street v Londýně, Elysée paláce v Paříži,
německého Kancléřství v Berlíně a NATO hlavního stanu v Bruselu.
Jen tak, pro případ potřeby, řekli.

