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NATO suojelee Islamilaista Valtiota – Turkki avainasemassa tässä huijauksessa
Tässä pitkän ajankohtaisartikkelin loppuosa suomennettuna, joka käsittelee Erdogan’in Turkin roolia EU:n
itäisenä kumppanina ja maan yhteyttä Lännen lavastettuun ISIS:in vastaiseen taisteluun, jonka varsinaisina
takapiruina hääräävät USA ja NATO, joilla ei liene aikomustakaan tuhota ISIS-järjestöä, vaan pitää yllä omiin
tarkoitusperiinsä sopivaa teatteria. Tämän Lähi-idästä kotoisin olevan tutkivan journalistin nasevan kirjoituksen
suomensi: Samuel Korhonen
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NATO suojelee Islamilaista Valtiota
Miksi Ranskan uusi urhea sota ISIS:iä vastaan on huono vitsi ja
loukkaus Pariisin iskujen uhreille
By Nafeez Ahmed

https://medium.com/insurge-intelligence/europe-is-harbouring-the-islamic-state-sbackers-d24db3a24a40#.5r55u9fos (19.11.2015)

Suomentajan kommentti: Tämän artikkelin luettuaan ei tarvitse ihmetellä, miksi ISIS
menestyy. Artikkeli on aika pitkä kokonaan suomennettavaksi, mutta hyvä kuva puhuu
enemmän kuin sata sanaa. Kuvan päällä on linkki alkuperäiseen koko artikkeliin.
Seuraavassa artikkelin loppuosa suomennettuna.

Euroopan tanssi paholaisen kanssa (Europe’s dance with the devil)
Turkilla on tärkeä osa USA:n, Qatarin ja Saudien tukemassa reitissä kiertää
tarkoituksella Venäjä, Euroopan vientimarkkinoille tarkoitettuna kaasukeskiönä.
Se on vain yksi monista mahdollisista putkilinjoista, jotka kulkisivat Turkin kautta.
”Turkki on avain kaasutoimitusten monipuolistamiselle koko EU:ssa. Olisi valtava

erehdys lykätä yhteistyötä enää yhtään”, kehotti David Koranyi, Atlantic Council’s
Eurasian Energy Futures -aloitteen johtaja ja entinen Unkarin pääministerin kansallinen
turvallisuusneuvonantaja.
Koranyi huomautti, että sekä hiljattaiset ”suuret kaasulöydöt itäisellä Välimerellä” että
”kaasutoimitukset Pohjois-Irakista” voitaisiin ”laittaa tyydyttämään Turkin markkinoita ja
kuljettaa kauemmas Eurooppaan”. Ottaen huomioon Euroopan riippuvuuden Venäjästä
neljäsosalta kaasuaan, niin pakosta minimoida tämä riippuvuus ja vähentää Euroopan
haavoittuvuudesta toimituskatkoille on tullut kiireellinen strateginen prioriteetti. Se
prioriteetti sopii USA:n pitkäaikaisiin pyrkimyksiin vieroittaa Keski- ja Itä-Eurooppa
Venäjän vallan vaikutuspiiristä.
Turkki on keskeisessä asemassa USA:n ja EU:n visiolle uudesta energiakartasta:
“EU saisi luotettavan vaihtoehtoisen toimitusreitin edelleen monipuolistamaan tuontiaan

Venäjältä. Turkki keskiönä (hub) hyötyisi transitmaksuista ja muista energian tuomista
tuloista. Koska lisää kaasuvarantoja voi tulla käytettäviksi vientiin tulevien 5-10 vuoden
aikana laajemmalla alueella, niin Turkki on luonnollinen reitti, jonka kautta ne voitaisiin
kuljettaa Eurooppaan.”
Anglia Ruskin -yliopiston Global Sustainability Institute'n (GSI) raportti viime vuonna
varoitti, että Euroopalla on edessään uhkaava energiakriisi, erityisesti UK:lla, Ranskalla
ja Italialla, johtuen ”luonnonvarojen kriittisistä vajeista”.
”Hiili-, öljy-, ja kaasuvarannot Euroopassa ovat ehtymässä ja me tarvitsemme

vaihtoehtoja”, sanoi GSI:n professori Victoria Andersen.
Hän myös suositteli nopeaa siirtymistä uudistuviin energioihin, mutta Euroopan johtajilla
on ilmeisesti muita ajatuksia – nimittäin siirtyä putkilinjojen verkostoon, joka kuljettaisi
öljyä ja kaasua Lähi-idästä, itäiseltä Välimereltä ja Keski-Aasiasta Eurooppaan: rakkaan
ystävämme, Erdogan'in Turkin, kautta.
Sillä ei väliä, että Erdogan'in alainen Turkki on johtava barbaarisen 'Islamilaisen Valtion'
sponsori.
Emme saa kysyä epäisänmaallisia kysymyksiä Lännen ja NATO:n ulkopolitiikasta sen
vuoksi.
Ottaen huomioon häpeilemättömän suhteemme Erdogan'in terrorihallintoon, joka
rahoittaa omaa vihollistamme ja toimittaa sille aseita, emme saa ihmetellä
tyhjänpäiväistä ilmaiskujen teatteria ja Stasi'n kaltaisia poliisin valtuuksia.

Emme saa kyseenalaistaa valittujen johtajiemme motiiveja, jotka, vaikka istuvat tämän
tiedon päällä, silti valehtelevat meille törkeästi jopa nyt, ennenkuin 129 Ranskan
kansalaisen veri on edes kuivunut, teeskennellessään, että heillä on tarkoitus ”tuhota”
tuo psykopaattista murhaavaa roskaväkeä sisältävä porukka, jota aseistetaan ja
rahoitetaan NATO:n ytimestä käsin.
Ei, ei, ei. Elämä jatkuu. Asioiden täytyy jatkua, kuten ennenkin. Kansalaisten täytyy
säilyttää usko Turvallisuusvaltion (Security State) viisauteen.
USA:n täytyy vaatia luottamaan Turkin tiedusteluun 'maltillisten' kapinallisten
seulomisessa ja kouluttamisessa ja EU:n täytyy vaatia kattavaa terrorisminvastaista
yhteistyötä Erdogan’in hallinnon kanssa ja samalla nopeuttaa ISIS:in kummisedän
pääsyä unioniin.
Mutta älkää pelätkö: Hollande'lla on edelleen tarkoitus ”tuhota” ISIS. Aivan kuten
Obama'lla ja Cameron'illa – ja Erdogan'illa.
On vain niin, että joitakin punaisia viivoja ei voida ylittää.
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