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ЕРА

…
Ориана Фалачи: Е, сега вече става непосилно да прехвърлим
разговора върху ООН.
Ориана Фалачи: ООН? Какво ООН! ООН е сбор от всички
лицемерия, концентрат на фалша. Това е банда лапачи, гратисчии – те си
позволяват всякакви законови нарушения в Ню Йорк, тъй като имат
дипломатически имунитет. Това е мафия от бавноразвиващи се и от
мошеници, които ни водят за носа. Достатъчно е да си припомним, че ООН
разреши на децата на Аллах да не подписват Хартата за правата на човека
и тя да бъде заменена с „Харта за правата на човека в исляма”. Хубаво е да
се направи списък на ужасите, разрешени или проповядвани от Корана.
Демокрация-в-ислямски-стил.... Човешки-права-в-ислямски-стил... Какво
ООН! ООН, между чиито генерални секретари – всички или почти всички,
негодни за нищо – имаше и Курт Валдхайм, един тип, върху когото и
досега тежи обвинението, че като офицер от Вермахта е участвал в
арестите на евреи? Тип, който по време на двата си мандата никога не
пропусна възможността да накаже Израел и по безобразен начин да
покровителства арабите? Трябва наистина да си недобросъвестен, за да
мяучиш: „да-се-обърнем-към-ООН, да-изпратим-в-Ирак-части-на-ООН”.
Какво друго прави ООН, освен да харчи милиарди и да живее като рентиер
от думите Мир и Хуманизъм? Мръдна ли си пръста, за да затвори ГУЛАГ
и да защити жертвите на Сталин? Отвори ли си поне веднъж устата, за да
спре безмилостната диктатура на Мао Дзе Дун, да осъди маоистите,
разрушаващи хилядолетни паметници в Лхаса и убиващи будистки монаси
и обикновени селяни в Тибет? Спря ли геноцида, извършен в Камбоджа от

Червените кхмери на Пол Пот? Дръпна ли ушите на канибала Бокаса,
който докато беше президент на Централноафриканската република,
готвеше своите врагове и под звуците на свещени песнопения ги изяждаше
варени? Поне веднъж обсъди ли и осъди ли робския режим на
ултраислямисткия Судан? Някога да е критикувала талибаните от
Афганистан? Преди трийсет години частите на ООН не успяха да защитят
гърците дори в малкия Кипър, да спрат изнасилванията на кипърски жени,
старици и деца, извършвани от турските войници. А сега не искат да
прекратят дори геноцида, извършван в Дарфур срещу черните християни
от

„Конните

дяволи”,

проарабската

мюсюлманска

милиция

на

ултрамюсюлманския Судан.

Да, Дарфур... ООН беше толкова заета да бъде любезна с исляма, че
не намери време да се занимае с Дарфур.
Боже мой, за по-малко от две години петдесет хиляди негри, в поголямата си част християни, са били убити в Дарфур. Почти сто хиляди са
откарани в ужасния бежански лагер в Калма. Почти двеста хиляди са
избягали в съседен Чад, който в отчаянието си затвори границата. Повече
от милион са се изпокрили в други райони на Судан, а Хартум не ги иска,
не толерира тези, които се молят на Исус Христос, на Буда, на Йехова или
на Вишну. Въпросната милиция пристига на коне или с камили и започва
да убива. Мъже, жени, старци, новородени, кози, прасета. Оставят само
момиченцата, за да ги изнасилят и да ги продадат на тържищата за роби –
така, както са правили по времето на турците мамелюци. После, за да
попречат на някой много упорит да се върне и да възстанови селото,
запалват колибите. Унищожават реколтата, отравят водата, а въстаниците
от Суданската освободителна армия нищо не правят. Всички знаят, че
става дума за етническо прочистване, за геноцид. Но ООН никога не

говори за геноцид, за етническо прочистване. Ако го направи, трябва да
приложи своя статут. Да изпрати свои части, да защити тези християни. А
това би обидило мюсюлманите. Така Кофи Анан се ограничава да припява:
Хартум-спри-огъня, Хартум-сложи-край-на-насилието или да изпраща
чиновници, които раздават на бежанците по малко храна, доставена
(обикновено) от американците. Отгоре на всичко и Европейският съюз не
казва, че това е геноцид. Неговите мортадели твърдят, че става дума за
„сложна ситуация”, за „гражданска война”, за „хуманитарна криза”. И
между неговите антиглобалисти, между неговите пацифисти няма жива
душа, дето да изпише две думи, един плакат в защита на черните от
Дарфур. Що се отнася до ролята, която ООН може или не може да изиграе
в Ирак, Боже Господи! Месеци наред нашите мърморковци от левицата и
десницата играха комедията „Да-се-обърнем-към-ООН”. А отговорът на
Кофи Анан беше: „Съжалявам, но няма да изпратим военни части. Много е
опасно”.
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