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Mérték

Az Egyesült Államokban él? oroszok egy csoportja úgy véli, hogy az USA és a NATO jelenlegi politikája az
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Oroszországgal és Kínával való katonai konfrontáció és egy harmadik világháború felé sodorja Amerikát {...}
miközben a tömegtájékoztatás igyekszik elbagatellizálni ennek veszélyét, Oroszország állítólagos „katonai és
gazdasági gyöngeségér?l” hadoválva. Éppen ezért arra figyelmeztetik az amerikai polgárokat, hogy hazudtak
nekik: a valóság ugyanis az, hogy „ha háborúba keveredik Oroszországgal, akkor az Egyesült Államok minden
bizonnyal megsemmisül, a legtöbben pedig meghalunk”. (A Russian Warning, cluborlov.blogspot.com, 2016. május
31.)
A figyelmeztetés megszövegez?i emlékeztetnek rá, hogy ahányszor csak Oroszországot megtámadták, mindig
gy?zött, még Napóleon és Hitler ellen is. Szerintük az új orosz hadsereg Szíriában eklatáns módon demonstrálta
csapásmér? képességét, „az új orosz fegyverek azonnali, észrevehetetlen, megállíthatatlan és tökéletesen halálos
megtorlásra” képesek, ezért „támadás esetén Oroszország nem fog meghátrálni, hanem bosszút áll és teljesen
megsemmisíti az Egyesült Államokat”. Ahogyan figyelmeztetésükben írják, „az amerikai vezetés mindent megtett,
hogy a katasztrófa szélére sodorja a helyzetet. El?ször is az oroszellenes politikája meggy?zte az orosz vezetést,
hogy fölösleges engedményeket tenni a Nyugatnak vagy tárgyalni vele. Nyilvánvalóvá vált, hogy a Nyugat mindig
támogatni fog bármilyen oroszellenes egyént, mozgalmat vagy kormányt, legyenek azok adócsaló orosz
oligarchák, ukrán háborús b?nösök, szaúdiak pénzelte vahabita terroristák Csecsenföldön vagy templomot
megszentségtelenít? punkok Moszkvában.”
Miután korábbi ígéreteit megszegve a NATO felvonult az orosz határra, és immár közvetlen közelr?l fenyegeti
Szentpétervárt, „az oroszoknak nem maradt hova visszavonulni. Nem fognak támadni, de nem is fognak
meghátrálni. Az orosz vezetést a lakosság 80 százaléka támogatja, a maradék 20 százalék pedig úgy érzi, hogy
nem elég kemény a nyugati túlkapásokkal szemben.” Az Egyesült Államokban él? oroszok arra is felhívják az
amerikaiak figyelmét, hogy velük ellentétben az oroszok nem egy „izgalmas és gy?ztes külföldi kalandnak” tekintik
a háborút, hanem „gy?lölik azt és félnek t?le”, de „készek és már évek óta felkészültek rá”, mégpedig nagyon
hatékonyan, nem úgy, mint az amerikaiak, akik milliárdokat pazaroltak el kétes fegyverprogramokra. McCain
szenátor egyszer lekicsinyl?en „országnak álcázott benzinkútnak” nevezte ugyan Oroszországot, ez utóbbi
azonban nemcsak a világ legnagyobb olajtermel?je, hanem a világ vezet? gabona- és nukleáris technológiaexport?re is, amelynek társadalma „ugyanolyan fejlett és kifinomult, mint az Egyesült Államoké”, a fegyveres er?i
pedig készek megmérk?zni a NATO-val hagyományos és atomfegyverekkel egyaránt, noha az oroszok tisztában
vannak vele, hogy „egy ilyen harc öngyilkosság lenne mindkét oldal számára”. Annak ellenére, hogy „felel?tlen
propagandisták” hamis biztonságérzetbe ringatják az amerikai publikumot, „az amerikai rakétaelhárító rendszerek
képtelenek megvédeni az amerikai népet egy orosz atomcsapástól.”
A figyelmeztetés megfogalmazói szerint a két ország ellentétének az az oka, hogy az amerikai vezetés – amelybe
a Clinton-éra alatt beszivárogtak a diktátumaiknak nem engedelmesked? országokat szétzúzandó ellenségnek
tekint? neokonok – nem hajlandó egyenl? partnerként kezelni Oroszországot, és az utóbbi évek sorozatos katonai
kudarcai ellenére továbbra is a „világ vezet?jének” tekinti magát, márpedig ezt sem Oroszország, sem Kína, sem a
világ országainak többsége nem fogja elfogadni. „Ez a fokozatos, de nyilvánvaló hatalom- és befolyásvesztés
hisztérikussá tette az amerikai vezetést, és a hisztériát csak egy kis lépés választja el az öngyilkosságtól”, írják.
Ezután felszólítják az amerikai fegyveres er?k parancsnokait, hogy adott esetben ne engedelmeskedjenek a
politikusok Oroszország megtámadására vonatkozó „öngyilkos parancsának”, mert a nürnbergi törvényszék óta a
támadó háború a legsúlyosabb nemzetközi b?ntett, és Nürnberg óta a „csak parancsot teljesítettem” mentség nem
fogadható el érvényes védekezésként. Felszólítják az amerikai népet is, hogy tanúsítson ellenállást minden
politikussal vagy párttal szemben, aki/amely felel?tlenül provokálna egy olyan nukleáris szuperhatalmat, amely egy
óra alatt képes elpusztítani Amerikát. Szerintük Oroszország sohasem fogja megtámadni az USA-t, sem az EU
bármely tagállamát, a Szovjetuniót sem akarja feltámasztani, nincs tehát semmiféle „orosz fenyegetés”. Ha viszont
megtámadják vagy támadással fenyegetik, akkor az orosz vezetés „nagy szomorúsággal és nehéz szívvel
teljesíteni fogja esküvel fogadott kötelességét, és olyan nukleáris zárótüzet bocsát ki, amelyet az USA sohasem
fog kiheverni.”

Ehhez háttérinformációként csak annyit, hogy az USA annak ellenére is provokálja Oroszországot, hogy a katonai
technológia terén legalább egy évtizedes lemaradásban van vele szemben. Íme néhány példa: a Patriot
rakétaelhárító-rendszer elavult; az Aegis fegyverzetkoordináló rendszer ugyancsak; az F–35 vadászbombázó
m?szaki hibák garmadája miatt gyakorlatilag bevethetetlen; az F–22 Raptor nem ellenfél a SU–35 számára; az
F–35, F–22 és B–2 egyaránt elavult az S–500 Prometej légelhárító és rakétaelhárító rendszerrel szemben; az
amerikai rakétaelhárító rendszerek tehetetlenek a föld felett repül?, többszörös atomtöltet?, a végs? fázisban a
fantasztikus 25 000 km/h sebességet elér? orosz cirkáló rakétákkal szemben; az amerikaiaknak mindössze hat
jégtör?jük van az Északi-sarkkörön, az oroszoknak negyven, a többségük atommeghajtású; a hiperszonikus
rakéták fejlettsége terén az oroszok négygenerációs el?nyben vannak az amerikaiakhoz képest.
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Mindezt nem én állítom, hanem maguk az amerikai katonai szakért?k. És akkor még nem beszélek az oroszok
elektronikus zavarásáról, amely lehet?vé tette számukra 40 vadászgép Szíriába küldését anélkül, hogy az amerikai
m?holdak vagy a „mindent látó” AWACS kémrepül?k észrevették volna ?ket. Miután kénytelen volt felfegyverkezni
Washington arrogáns viselkedése miatt, Oroszország tehát immár valóban képes visszajuttatni az Egyesült
Államokat a k?korszakba.
www.demokrata.hu - Gazdag István

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
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