Absurdity na „levici“
Chtěl bych navázat na, podle mého názoru, věcné hodnocení příčin problému uprchlíků z pera
Josefa Hellera. Poukazuje na odpovědnost kapitalismu za války, bídu a chaos v zemích, odkud
převážná většina uprchlíků pochází. Sdílím jeho pocit, že nám odborný aktiv nepomáhá vymanit se
z nadvlády buržoazních manipulací (i když ani za jeho působení v tomto aktivu to nebylo o nic
lepší). Chtěl bych se však podívat na věc z trochu jiného pohledu.
Uvažující levicově zaměřený člověk nemusí být teoretikem marxismu, aby si dal do souvislosti
některé historické skutečnosti. Buržoazie v dobách, kdy si už nevystačí se svým modelem
demokracie a když už jí ani buržoazní diktatura nepomáhá k prosazení svých cílů, sahá po teroru. A
nazvěte si ho, učení pánové, jak chcete, fašismus, nacismus, hitlerismus, islamismus... Jde vždy o
buržoazní teror. Chceme-li hovořit jen o aktuální situaci, není jistě třeba připomínat, kdo stál za
založením fanatických islámských hnutí, za jakým účelem to bylo a proti komu to směřovalo. Kdo
financoval a dodnes všemi prostředky podporuje islamofašistické vrahy v Libyi, Sýrii, Iráku,
Nigérii... ? Hloupé divadlo pro naivky ve formě údajného bombardování pozic IS v Sýrii a Iráku
není nic jiného, než další pokus o zničení zbytků nezávislosti v arabském světě, kamuflovaný bojem
s islamisty.
Ani ovládnutí blízkovýchodních zdrojů a dopravních cest energetických surovin už není pro adepty
světovlády prioritním cílem (jako vedlejší produkt nynější válečné kampaně je to však určitě
příjemné). Šipky na válečných mapách buržoazních válečníků směřují na Rusko, které si dovolilo
nepatrně zvednout hlavu a částečně i na Čínu, která se snad ještě domnívá, že může se Západem
hrát jeho kartami.
V rolích pěšáků, úderných jednotek, kanonenfutru, prostě prvoliniových obětí agresivních válek
vždy vystupovali zklamaní, ožebračení, nevzdělaní, manipulovatelní jedinci. V jejich čele pak šli
bezohlední zločinci. Ideologické zázemí ochotně poskytla nějaká církev, celou tu mašinérií pak
ovládali bezohlední stratégové, placení buržoazií. Jména si jistě doplníte.
Všech, kteří ovlivňují myšlení levicově zaměřených lidí, našich teoretiků, politiků a novinářů bych
se chtěl zeptat, zda opravdu nevidí tu podobnost s dnešním vývojem? V této souvislosti musím
zmínit redakční sloupek Haló novin ze dne 8.9.2015. Pan redaktor byl dojat reportáží televize
NOVA z Maďarska a pod dojmem zážitků ze své dovolené nás informoval o idylickém soužití lidí
pocházejících z různých kultur v kanadském Vancouveru. Domnívá se, že z válečných zón k nám
přicházejí lidé patřící převážně do střední společenské vrstvy. Zřejmě mu to sdělili reportéři televize
NOVA, kteří mezi lidmi na budapešťském nádraží identifikovali lékaře, IT specialisty, či učitelky ze
Sýrie.
Zato ti, kdo eurounijní propagandě neuvěří, jsou „hysterici“ a „xenofobové“, nemající prý „smysl
pro spravedlnost“ a „solidaritu“. To je demagogie nejhrubšího zrna! Hlas levicového novináře má
být slyšet, když jsou na Ukrajině vražděni lidé, kteří se nehodlali smířit s nástupem fašismu, když
jsou hromadně zabíjeni Kurdové, Iráčani, Syřani, Libyjci...Měl by odhalovat příčiny těchto hrůz,
poukazovat na jejich organizátory a burcovat ze spaní nespokojenou, ale mlčící většinu.
Místo toho se na barevné dvoustraně jediných levicových novin seznamujeme s osudy různých
celebrit, přečteme si nesmírně zajímavý článek o polštářové bitvě ve West Pointu, zprávy o
autosalónech, muzikálech, zvířecích miláčcích...
Pak už není daleko k nekritickému přejímání režimní propagandy ve věci takzvaných migrantů a
demagogickým výzvám k bezmezné solidaritě s nimi. Chceme se snad zařadit do jednoho proudu s

těmi, kteří léta vykořisťovali, vydírali, vraždili, kteří po sobě zanechali koloniální dědictví, jehož
důsledky pociťují tzv. rozvojové země doposud, těmi, kdo stojí za dnešní lavinou lidského neštěstí
a zároveň licoměrně nabádají k solidaritě a pomoci?
Jaký význam má neustále rozpitvávat islámské náboženství, hledat v něm pozitiva a přínosy pro
lidstvo? Jako každé náboženství je i islám zneužitelný ve prospěch mocných tohoto světa. V jeho
jménu se dnes odehrávají nepředstavitelné zločiny, stejně jako v ne tak dávných dobách ve jménu
křesťanství.
P.S. Slova statečné kurdské bojovnice proti islámským fanatikům (Haló noviny 9.9.2015)musela
být pro naše vyznavače multikulturalismu dosti šokující. Mluví o zrůdách, s kterými bojuje se
zbraní v ruce. Není pochyb, že má pravdu, když říká, že podceňujeme nebezpečí infiltrace teroristů
v rámci současné migrační vlny.
Viktor Dinkov, Ostrava

