Stratégie západu na rozpoutání válek – rozděluj a panuj
Moderní války: jak fungují?
(české titulky z rovnomenného dokumentu v angličtine:
https://www.youtube.com/watch?v=ZbinfyeBz9w )

1. Destabilizace.
Agresor vyhledává místa s problémy v předem vyhlédnuté zemi. Potom vyhlédnutou
zemi vyšine z rovnováhy natolik, že může dojít i k civilní válce.

2. Jak toto dělá?
Prvně se spojí se všemi nespokojenci, kteří jsou ochotni použít násilí, s rebely a s
profesionálními teroristy v jeho cílové zemi.
Nezajímá ho, jestli tito rebelové, kteří jsou ochotni použít násilí patří k fotbalovým
fanouškům, náboženským fanatikům, či doleva nebo doprava směřující politikové či jinni
radikálové. Tito lidé musí mít sklony k násilí, být chladnokrevní a věrní.
Každé skupině slíbí agresor lepší budoucnost, svobodu slova a mnoho jiných výhod.
Takto motiváni, ať už jakýmkoliv způsobem, budou všichni bojovat za prosazení jeho
osobních cílů.
Každá takto zformovaná teroristická skupina bude dočasně ochotna tolerovat i členy
jiných skupin, protože spočátku, každá skupina pouze vidí výhody ve společné útočné
schopnosti. Jejich moto je „spolupráce nade vše," zaútočme společně, ale jděme každý svou
cestou.
Tímto způsobem vytváří agresor různorodé směsice teroristických skupin.
Jestliže jedna extremistická skupina není ochotna s ostatními, kteří nemají stejné
názory spolupracovat, to není pro agresora žádný problém. Použije je na zvláštní účely, jako
na příklad coby sebevražedné lidské bomby, a podobně.

3. Výbavení a financování.
Agresor používá jak své vlastní žoldáky tak i žoldnéře z jiných zemí k přeškolení nově
získaných rebelujících skupin na skupiny teroristické. Pokud možno, toto je provozováno
mimo vybranou zemi.
Vybuduje tajné výcvikové tábory, přednostně v těsné blízkosti cílové země. Tam
dopraví všecky své lidi, třeba i letecky.
Vybaví je tolika zbraněmi a municí, kolik potřebují. Taky je platí za bojovné akce.

4. Útok
Cizí agresor začne nacvičovat bojový plan. S ohledem na vybranou strategii, napadá
přednostně civilní obyvatelstvo a instituce.
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Jeho cílem je zajistit si co nejvíce mezinárodní zúčastněnosti a vyprovokovat volání po
pomoci z ciziny. Zainteresované veřejné sdělovací prostředky samozřejmě neodhalí
agresora samotného.
Ale buď musí být svržena špatná vláda, anebo -- je-li to potřeba -- rebelové, či teroristé
odstraněni.

5. Konečné cíle skutečných agresorů jsou pokaždé stejné.
Nápis na budově: škola.
Chtějí oslabit napadenou zemi co nejvíce zevnitř. Provozují cílevědomě zaměřené
vraždění k vyvolání co největšího zmatku a bezmocnosti mezi obyvatelstvem. Zkoušejí
vyvolat co nejvíce sympatií pro vojenskou zúčastněnost zvenčí.
Svržení a odstranění současné vlády. Jmenování nové vlády, která se skládá ze
„zasloužilých" rebelů. Stažení všech vojenských jednotek, takže napadená země zůstane
bez vlastních sil, čímž snadno podlehne totálnímu zmatku.
A znova, radikální zásah k odstranění všech dřívějších „hrdinů," teď označených za
teroristy.
Převzetí země, neboli převzetí jejího přírodního a jiného bohatství, platba reparací.

6. Oslava agresorů coby velkých záchranců.

7. Stejný postup, pouze ve větším měřítku.
Co agresor získal pomocí různorodých teroristických skupin v jednotlivých zemích, dělá
teď ve velkém. Celé země se stanou jeho teroristickými jednotkami. S jejich pomocí obklíčí
svého hlavního nepřítele, kterého by sám nikdy nepřemohl.
Podporuje provokace, ze kterých obviňuje svého protivníka. Postupně způsobí, že
země, obsazené jeho rebely se obrátí proti jeho vlastnímu nepříteli a k tomuto účelu použijí
své vlastní zbraně a vojsko.

Teprve až všechny země kolem dokola spotřebují veškerý vojenský materiál, až ztratí v
boji své nejlepší lidi a dokonale se zničí, teprve pak se skutečný agresor, válečný zločinec
a nepřítel lidstva otočí proti nim a všecky je porazí.
---------------------------

Kdo z nich pak ztratí nejvíc?
Všichni ti, kteří dovolili tomuto skutečnému pobuřovateli a válečnému
zločinci, aby je podvedl a zneužil.
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