
BEMOCSKOLT VILÁG
a tizenegyedik lecke a világról

1. Bizonyára emlékszik még azokra a szalagcímekre, amelyek világgá kürtölték a szenzációs hírt, 
miszerint az Amerikai Egyesült Államok és szövetségesei, az ENSZ és a nemzetközi közvélemény tilta-
kozása ellenére, megtámadta Irakot, azzal a céllal, hogy leszerelje annak tömegpusztító fegyvereit. És 
bizonyára azokra a szalagcímekre is emlékszik, amelyek azt kürtölték világgá, hogy nem találtak sem-
mit. Mi történt Irakban? Egy dolog egészen biztos: hogy nem az, amit mondanak. Gondoljon bele: 
mennyi minden múlott azon, hogy megtalálják azokat a tömegpusztító fegyvereket, amik miatt az egész 
háború elkezdődött?! Mert ha megtalálják, az ellenzők elfelejtettek volna minden rosszat, minden né-
zeteltérést! Megbocsátották volna az ENSZ határozatainak a megsértését, a közvélemény semmibe 
vételét, mindent! Ha megtalálják, az megóvta volna az Egyesült Államok elnökének a jó hírét, az ameri-
kai politika, a hírszerzés és a hadsereg jó hírét, az amerikai nép jó hírét! És mégsem találtak semmit. 
Mi lehetett ennyire fontos, hogy még ezt az áldozatot is megérte? Mert a kérdés nem az, ami látszólag 
a kérdés. Nem az a lényeg, hogy miért nem találtak semmit, hanem az, hogy ha ekkora volt a tét - miért 
nem hazudták azt, hogy találtak? Hiszen annyira egyszerű lett volna az egész! Nem ez lett volna az 
első hazugság a politikában. És ki tudta volna ellenőrizni? De játsszunk el a gondolattal és tételezzük 
fel, hogy Irakban találnak tömegpusztító fegyvert. Ön szerint mi volt a forgatókönyv erre az esetre? 
Mondjuk, hogy Joe őrmester egy iraki faluban valami furcsát talál. Mit tesz? Értesíti a felettesét? Bi-
zonyára. És a felettese? A felettese is értesíti a felettesét, nem igaz? És mit tesz még? Értesíti a 
médiát? Tényleg? Lefoglal öt utasszállító repülőgépet: egyet a tisztek számára, egyet a szakértők szá-
mára, egyet a helyszínt biztosító katonák számára, egyet a média emberei számára, egyet pedig a bá-
mészkodók számára, majd ez a másfél-két ezer ember kivonul a helyszínre, ahol Joe őrmester valami 
furcsát talált. A tárgyat körülveszik a szakértők, a tisztek, a média emberei, a bámészkodók, a kato-
nák, és mind egyszerre megvizsgálják, és megállapítják, hogy a tárgy valójában egy hidrogénbomba. A 
hír pedig egy percen belül bejárja a Földet. Nos, így történt volna? Ez volt a forgatókönyv? Aligha. Ab-
ban a pillanatban, hogy Joe őrmester értesíti a felettesét, az ügy már is megkapja a szigorúan titkos 
besorolást. Ez azt jelenti, hogy ettől kezdve senki nem beszélhet róla, még baráti körben sem. Néhány 
szakértő a legnagyobb titokban elutazik a helyszínre és megvizsgálja a tárgyat. Ha a tárgy tömegpusz-
tító fegyver, akkor elrejtik, és eltűntetik az országból. És teszik mindezt újságírók, riporterek, opera-
tőrök, terroristák, bámészkodók, és mindazok teljes kizárása mellett, akik nem kaptak helyett az akci-
ót végrehajtó csapatban. Ez történt volna, ha bármilyen veszélyes fegyvert találnak Irakban. Nem lett 
volna élő tévéadás. Egyetlen kívülálló sem juthatott volna a tárgy közelébe. Mekkora egy hidrogénbom-
ba? Van olyan, amelyik akkora, mint egy bőrönd. Mekkora egy több millió embert elpusztítani képes 
kórokozót tartalmazó ampulla? Van olyan, amelyik akkora, mint egy kisebb méretű mobiltelefon. És 
mekkora ország Irak? Érti? Az egész tele van ellentmondásokkal az elejétől a végéig. Senki nem férhe-
tett volna a fegyver közelébe, és senki nem ellenőrizhette volna, ha nincs fegyver, de azt hazudják, 
hogy van. Mint ahogyan fordított esetben sem. Elég lett volna mutatni egy ládát és azt mondani: atom-
bomba! Elég lett volna egy fotó is. Elég lett volna egy bejelentés is. Mindez elég lett volna, akár van 
fegyver, akár nincs. És mégsem volt sem láda, sem fotó, sem bejelentés. Állítólag még olyan eszközöket 
sem találtak, amelyekkel tömegpusztító fegyvereket lehet gyártani. Pedig vegyi és biológiai fegyvere-
ket közönséges, háztartási eszközökkel is elő lehet állítani, amennyiben az embernek van hozzá szaktu-
dása és alapanyaga.

2. Ebben az egészben nem az a lényeg, hogy nem találtak Irakban semmit, bár azt roppant nehéz 
elképzelni. Ebben az egészben az ideológia a lényeg, és az a gondolat-bálvány, melyet a legfelsőbb 
kaszt a tekintélyeivel eladott az embereknek. Amerika és szövetségesei... rövidebben: Amerika... hábo-
rút kezdeményezett egy ország ellen, hamis indok alapján. Ez a hír, ez az ideológia, és ez a lényeg. 
Amerika. Az amerikaiak. Ez egy általánosítás. Ez az egész egy jól kitervelt és precízen végrehajtott 
háborús, uszító propaganda az Amerikai Egyesült Államok ellen. És hogy mindez mire jó? Ez a megala-
pozás stádiuma. Egy jövőbeni esemény ideológiai megalapozásának lehetünk tanúi. Hogy mi ez a jövőbeni 
esemény és hogy mikor fog bekövetkezni, arról lehet találgatni, de két dolog biztos: az egyik az ese-
mény jellege, a másik pedig a színhelye. Amerikában fog megtörténni. És a főszereplő valamilyen tö-
megpusztító fegyver lesz. Az iraki háború semmi egyéb, mint ürügy egy ideológia eladására, ez az ideo-
lógia pedig az Amerikai Egyesült Államok, az amerikai nép elleni nagyon negatív közhangulat megterem-
tését célozza. Hogy amikor megtörténik, az hihető legyen. Ma már nincsenek egymással szemben álló 
katonai tömbök. Azért nincsenek, mert az ötlet, hogy legyenek, nem váltotta be a hozzá fűzött remé-
nyeket. Kellett egy jobb ötlet, és lett is. Az én feladatom volt kifejleszteni azt az ideológiát, amely 
megtámogatja a legfelsőbb kaszt gondolatbálványát, amely úgy szól, hogy „Az Egyesült Államok megér-
demli, hogy elpusztuljon”. Csakhogy hagyományos módon nem lehet háborút vívni Amerika ellen, földraj-
zi elhelyezkedése és technikai lehetőségei miatt. Éppen emiatt az általam kidolgozott érvrendszer 
(ideológia) a táptalaja egy újfajta háborúnak. Ez az újfajta háború a poklot hozza el a Földre. Ha a há-
ború mindenhol ott van, ha a fenyegetés mindenhol ott van és mindenkit érint, akkor védekezésként 
mindent szabad. Nem igaz? A legfelsőbb kaszt kieszelt egy újfajta világháborút, amely sokkal kisebb 
befektetést igényel, mint a korábbiak, mégis sokkal nagyobb bevételt hoz, mint az összes eddigi hábo-
rú együttvéve. Néha meghal egy-két ember itt, száz ott, persze civilek, és a legkülönfélébb helyeken, 
és a lényeg, hogy ne legyen benne logika, mert ha nincs, akkor kiszámíthatatlan, akkor a félelem állan-
dósul, és akkor kivirágzik egy új iparág, amely több bevételt termel, mint eddig bármi, és sokkal alja-
sabb is, mint bármi, ami eddig volt. És ez az iparág a terrorizmus elleni háború. Nos, ez hát az iraki há-
ború oka és háttere. Semmi köze a tömegpusztító fegyverekhez vagy az olajhoz. Az Amerikai Egyesült 
Államok bemocskolásához van köze, semmi máshoz. Egy háború készül Amerika ellen, és ez a megalapo-
zás stádiuma. Mellesleg pedig, Irak tele van tömegpusztító fegyverekkel.


