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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK  

Mgławica terroru 

Dlaczego zginął Piotr Stańczak?  

- Bo rząd polski nie dość się starał,  

- bo nasza dyplomacja nie umiała zaangażować w jego uwolnienie Amerykanów,  

- bo nie wysłano do Pakistanu "GROMU",  

- bo nie było na miejscu polskiego konsula.  

To odpowiedzi skrajnie niemądre lub ujawniające nikły fragment problemu.  

Polski geolog został zamordowany przez ludzi, dla których zabijanie nie przedstawia żadnego kłopotu: są 
do zabijania tresowani i są tresowani w nienawiści do Zachodu. Talibskie, a więc polityczne cele łączą z 
kryminalnymi, i nikt nie wie, czy ideologia służy działalności przestępczej, czy zbrodnie służą polityce. 
Nad regionem, gdzie działają, nikt, poza nimi, nie sprawuje żadnej kontroli. Swoje terytorium skutecznie 
poszerzają. Zabili premiera, zabili Benazir Bhutto i zorganizowali kilkanaście zamachów na poprzedniego 
prezydenta Musharrafa. W islamistycznych szkołach, finansowanych przez naftodolarowych miliarderów 
z Zatoki Perskiej, uczą się ideologii terroru. Tysiące młodych ludzi z całego świata właśnie w Pakistanie 
przechodzą pranie mózgu: tam szkoli się kandydatów na zamachowców zasilających mgławicę terroru 
zwaną al Kaidą.  

Wraz ze śmiercią Piotra Stańczaka Polska weszła w sposób empiryczny i namacalny w krwiobieg 
dylematów Zachodu.  

Ale o tym nikt nie mówi. Tymczasem, jeśli śmierć polskiego geologa ma nie być daremną, powinniśmy 
próbować zrozumieć, o co toczy się gra. Niech nas nie zmylą prawdziwe, choć kompletnie anegdotyczne 
doniesienia o kłótniach bandyckich wodzów ani filmowe pomysły o eskapadzie "GROMU". Są to bowiem 
wątki poboczne.  

Ważne jest coś innego: czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy fragmentem świata, któremu al Kaida 
wypowiedziała wojnę. A pod sztandarem al Kaidy kryje się mnóstwo rozmaitych grup, które stosują 
rozmaite metody działania - od ataku na wieże w Nowym Jorku, poprzez zamachy na Bali, w Bombaju, 
Bagdadzie, Madrycie, Londynie czy Afganistanie, aż po presję o maksymalne wpływy w rządzie 
Pakistanu.  

Terroryści stosują często metody chałupnicze, więc polska opinia publiczna pozostaje zdystansowana. 
Traktujemy to jako dramatyczne ciekawostki z odległego świata.  

Warto jednak pamiętać, że Pakistan posiada broń nu-klearną. Warto też odnotować, że dr Khan (twórca 
pakistańskiej bomby atomowej) kilka dni temu został zwolniony z więzienia, w którym spędził 4 lata, 
ponieważ sprzedał za ciężkie miliony technologię produkcji bomby Korei Północnej, Libii, Iranowi i nie 
wiadomo komu jeszcze. Zwolnienie dr. Khana wywołało w Pakistanie entuzjazm. Zaniepokojenie wyraził 
prezydent Obama.  

Śmierć inżyniera Stańczaka pokazała, że to wszystko musi nas obchodzić.  


