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Pravda a svět upletený ze lží
Nepochybné je, že stanoviska Jiřího Dienstbiera jako zvláštního zpravodaje OSN pro Kosovo 
významně  ovlivňují  jeho  předvolební  preference  v  jeho  boji  o  senátorské  křeslo.  Ale 
nepochybně nad rámec jeho předvolební kampaně je Diestbierovo prohlášení, které tlumočí 
Tomáš Loskot  v  Právu (3.11.):  Dienstbier  s  neobvyklou drsností  a  přímostí  vítá  výsledky 
voleb v Kosovu a tedy porážku albánsko-kosovských extrémistů.  "Volby prokázaly to,  co 
dlouho opakuji, " prohlásil, "že se většina Albánců stala rukojmím dobrodruhů financovaných 
narkomafií,  kteří  přišli  ze  Ženevy,  Mnichova a  jiných  metropolí  se  samopaly,  satelitními 
telefony a začali z vesnic střílet na jugoslávskou armádu a policii. Ta odpovídala srovnáváním 
celých vesnic se zemí a tím UCK vlastně podporovala. " 

Je  nepochybné,  že  tento  obraz  vývoje  kosovské  války  se  radikálně  rozchází  s  oficiálně 
hlásanou  koncepcí,  kterou  nám  předkládala  masmediálně  mašinerie  NATO  a 
severoatlantických sdělovacích prostředků. Ne tedy zlotřilí Srbové, ale albánská mafie jako 
hlavní spojenec zemí NATO v boji jak proti Srbům, tak proi albábským lidovým zájmům - a v 
rozporu s nimi. Ale Dienstbier ještě pokračuje: " 

"Albánci  mají  dost  toho,  aby  jim vládli  ti,  co  to  všechno zavinili  ,  kteří  rozpoutali  celý 
konmflikt, přičemž vraždili "neposlušné Albánce" a vyhnali z domů 200 000 lidí a ukradli 
jejich majetek"! 

To už je ale úplně jiný obraz než jaký nám servírovala jak naše tak mezinárodní média, ale 
také  a  především jak naši  oficiální  tak i  rozhodující  političtí  činitelé  "demokratického" a 
"civilizovaného světa". Světa lží, provokací a nezřízené manipulace. Světa upleteného ze lží a 
zločinné  přetvářky:  nikoliv  Srbové,  ale  zločinci  z  řad  albánské  mafie  zavinili  tragedii 
kosovského lidu jak albánského tak srbského, romského i jinak menšinového, tito mafiáni to 
byli, kdo vraždili vlastní lidi za jejich pokojnou neposlušnost, bylo to toto evropské podsvětí, 
které vyhnalo z domovů dvěstě tisíc lidí,  byl to tento organizovaný zločin, který nakonec 
"ukradl jejich majetek". Bylo to tedy přesně tak, jak na to upozorňovbaly všichni skuteční 
přátelé evropského míru a stoupenci evropského soužití. Ti, jejichž hlas byl příliš slabý, než 
aby překřičel hřmot bombardérů NATO a řvaní nadnárodních miliardářských nadnárodních 
gigantů  a  jejich  regionálních  (tedy  také  českých)  slouhů.  Jakpak  se  pánové,  jakpak  se 
vyrovnáte s pravdou, která tak záhy vyplouvá nad povrch vašich lží? 

A řešení? Dienstbier se opírá o rezoluci OSN 1244: "Nebát se, že albánští extrémisté začnou 
střílet,  nebát  se  sebrat  jim to  co  ukradli.  "  Dienstbier  šel  tak  daleko,  že  kritizoval  i  tzv. 
mezinárodní správu Kosova (tedy proptektora a jeho aparát) za čistky proti nealbánskému 
obyvatelstvu. !Aby si ulehčili práci a nemuseli bojovat se zločinci, tak prostě prohlásili, že je 
to pochopitelná odveta a podobné nesmysly, což zločince jen podpořilo. "a do rozporu se 
dostal i s komisí, údajně nezávislou komisí expředsedy soudu pro zločiny spáchané v JSR 
Goldstonem,  který  pléduje  pro  nezávislost  Kosova se  směšnou podmínkou,  že  v  Kosovu 
budou  zaručena  práva  menšin,  právě  těch  menšin,  které  stoupenci  nezávislého  Kosova 
zlikvidovali. 

Radikalismus  Dienstbierova  stanoviska  je  pozoruhodný  ze  dvou  hledisek:  hlediska 
goegraficko-národnostního a z hlediska takticko-strategického. 

Z  hlediska  geogradfického  se  Diebstbier  vymezuje  na  bezprostřední  oblast  Kosova a  jen 
nejnezbytnější souvislosti kosovského prostředí. Z hlediska národnostního na přímé vztahy 
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mezi albánských obyvatelstvem samým a na vztahy albánsko-srbské. V tomto smyslu bere v 
ochranu stabilitu  jak Kosova samotného, tak těch oblastí,  které  jsou zasídleny albánským 
obyvatelstvem na vlastním území Srbska, ale zejména Makedonie, popřípadě Černé hory. To 
je jistě nesmírně záslužný cíl. 

Nicméně z hlediska strategicko-taktického se nedostává do přímého rozporu se strategickými 
záměry  NATO  v  balkánské  oblasti:  "kosovské  řešení"  bylo  přece  z  hlediska  NATO 
předposlední dějství "jugoslávského řešení" - to jest destrukce Jugoslávie jako takové. Jako 
předpokladu  ovládnutí  Balkánu,  konečné  likvidace  pozůstatků  evropského  komunismu,  a 
zlomení samostatné vůle evropských národů. Proto přece ta odporná pompa, s kterou NATO 
ve dnech největšího a nejbrutálnějšího bombardování Bělehradu vyhlašuje svou světovládnou 
suverenitu a prostřednictvím této suverenity faktickou suverenitu Spojených států. 

To byl  ten politický akt,  ten dějinný moment,  kterým se politicky pokusily Spojené státy 
nastolit politickou globální nadvládu. Nadvládu nad světem definitívně upleteným ze lží a 
všeobecného brutálního násilí. Světa, který by měli ovládat brutálné dzupáci profesionálních 
armád za účiného spojenectví s organizovaným zločinem. 

Jan Smíšek 

4.11.2000

(http://mujweb.cz/www/nenoviny/012/kosovo.htm)
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