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dnes 09:14 V sobotu ráno jsme stáli na prahu globální války. Teď (v neděli večer) to
vypadá, že ještě má smysl psát nějaké komentáře na pondělí. Ale co bude zítra,
nikdo neví.
Abych to shrnul. Naprosto odsuzuji roli bývalého „svobodného světa“, jakou sehrává
na Blízkém východě v posledních letech. Sobotní raketové údery však deﬁnitivně
přestavěly hodnoty dobro vs. zlo v tomto konﬂiktu. A zatáhly celý svět na kraj války.
Nejsem paciﬁsta jako Ernest Hemingway, přesto jsem si na jeho slova vzpomněl:
„Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni
hned první den občany své země.“
Všichni jsme před lety v televizi viděli a slyšeli o jasných důkazech, jak Irák disponuje
zbraněmi hromadného ničení. Vznikla z toho vleklá válka, rozvrat několika zemí,

masové vraždění, migrace do Evropy a vše možné. Žádné takové zbraně v Iráku vůbec
nebyly.
Teď nějací Syřané zabili jiné Syřany (předtím se tam zabíjeli několik let masově). Neví
se ještě přesně kdo a proč. Ale demokratické země obratem vyšlou rakety, aby
pozabíjely zase jiné Syřany?
Situace v Sýrii je strašná. Na severu země zcela bez skrupulí operuje turecká armáda
a likviduje Kurdy. Reakce západního světa – nula. Půlka Sýrie byla pod nadvládou
„opozičních skupin“ – často vyzbrojovaných a podporovaných Západem. Záběry z
hromadného řezání hlav křesťanů a jiných a ničení tisíciletých památek na tomto
území oblétaly svět. Nepřehledný chaos v řadě oblastí země, masové vraždění,
etnické čistky, utrpení dětí, otroctví žen…
Víte, když chcete páchat dobro a vyvážet demokracii vojenskou silou – musíte tam
poslat vlastní vojáky. Aby převzali kontrolu nad oblastí a pomohli demokratům chopit
se vlády. Ovšem místní normální obyvatelstvo to musí chtít. Jako třeba Němci na
konci války.
Tisíce vašich vojáků tam budou umírat, což si doma budete muset obhájit. Dobro a
zlo musí být proto jasné a burcující. Jenom shazovat bomby z bezpilotních letadel a
vystřelovat rakety z nějakých lodí sto kilometrů daleko – tím žádné dobro ani
demokracie nevznikne, jen zabijete lidi a vytvoříte chaos.
V oblasti se kříží zájmy Turecka, Íránu, Ruska, Izraele, bohatých ropných států,
kdekoho.
Píšu to nerad, ale kdyby Rusko bylo stejně bojechtivé a šílené a v sobotu reagovalo
sestřelováním raket a likvidováním jejich odpališť, už jste si třeba tento článek taky
nečetli.
Část amerického establishmentu se nijak netají ambicí eskalovat vztahy ve světě
několik let. Zvolení Donalda Trumpa vypadalo na uklidnění těchto neokonzervativců,
ale realitou je, že jeho pozice je slabá. Mediálně obklíčen, vyšetřován za vše možné,
bez politických spojenců. Kdyby vládla Clintonová – tak už asi válka reálně zuří, takhle
se ale také uklidňovat moc nemůžeme.
A komentovat české hlupáky, kteří nad tímto vývojem jásají a obhajují ho (všichni
stejně) prefabrikovanými formulacemi? Spousta z nich si to ani v koutku duše
nemyslí, jsou jen konformní a bojí se říkat něco jiného.
Hemingway: „Dávejte si pozor, co předstíráte, neboť se tím časem stanete.“
Václav Klaus ml.

