Tichý zabijak
Američania so svedomím sprostredkovali svetu dokumentárne video
o vlastných vojenských operáciách, v súčasnosti v Líbyi a v nedávnej
minulosti v niekoľkých častiach sveta, včítane na Európskom Balkáne:
http://www.youtube.com/watch?v=PoW6ymGSKJA&feature=player_embedded#!
Vojaci sa tešia z úspechu, ale skáču po tanku, ktorý bol zasiahnutý výbušninami NATO, ktoré
s 80 až 90% istotou obsahovali ochudobnený urán. Títo muži tam vdychujú častice, ktoré im
takmer zaručene spôsobia zákernú smrť.
Ochudobnený urán je vysoko jedovatou látkou, ktorá účinkuje ako tichý zabijak po vdýchnutí
hlavne jeho najmenších, tzv nano-častíc.
Melissa Sterry bola odborníčkou na účinky ochudobneného uránu počas vojny v Golfskom
Zálive na počiatku 1990-tych rokov a je dobre oboznámená so známkami prítomnosti
ochudobneného uránu, ak vidí priebeh výbuchu ako aj to, ako sa častice ďalej pohybujú v
povetrí. Typická je červená farba horenia na čiapke ako aj tvar výbuchu, ktorý sa pri použití
ochudobneného uránu rozširuje od základne smerom na strany so spodnou vlnou priamo pri
zemi, namiesto typického kónického tvaru, dovrchu.
Spojené štáty zhodili prinajmenšom 350 ton ochudobneného uránu na Kuvajt a Irak.
Zbrane, ktoré obsahujú ochudobnený urán sú lacné a vysoko účinné. Preniknú aj cez
najsilnejšie pancierové vozidlá. NATO popiera že by používalo ochudobnený urán.
Komisia Spojených Národov na ochranu ľudských práv žiadala úplný zákaz týchto zbraní, ale
USA, Spojené Kráľovstvo, Francúzsko a Izrael ho odmietli prijať.
Ak sa aj najmenšie častice ochudobneného uránu vdýchnu a dostanú do krvi, ich ďalším
postupom do akýchkoľvek orgánov dochádza k deformáciám, typickým výsledkom ktorých je
rakovina a leukémia.
Po vojne v Iraku v roku 2003 sa štvrtina detí v postihnutej oblasti
narodila s deformitami, a dôsledky na zdravie obyvateľstva
a hlavne detí, čo sa týka rakoviny a iných hrôzostrašných
následkov, boli horšie ako v Hirošime a Nagasaki.
Ochudobnený urán sa zhodil na Irak, Saudskú Arábiu, Somálsko, Balkán a teraz na Líbyu.
NATO sa priznalo, že rádioaktívny ochudobnený urán bol zhodený na Balkán.
Dr Rokke bol vedúcim očisťovacej jednotky po vojne v Golfskom Zálive. Sám bol vystavený
ochudobnenému uránu. Z jeho vlastnej jednotky dodnes takmer všetci vymreli. Zhruba
každý štvrtý americký vojak utrpel katastrofálne dôsledky na zdraví. Až 700 000 vojakov
bolo nasadených, a pravdepodobne vystavených žiareniu, no vláda odmietla podrobiť
skúškam viac ako 260. Medzi tými, ktorým sa odmietla možnosť podrobenia skúškam bola
Melissa.
Západný svet sa zrejme ani nedozvie o bombardovaní a jeho následkoch v tých častiach
sveta, v ktorých nie sú umiestnené vlastné vojenské jednotky.
Október 2011.

