В навечерието на срещата на високо равнище

ХИБРИДНИ ЗАПЛАХИ И ОБЪРНАТА
ЛОГИКА СРЕЩУ РЕАЛИЗМА
НА НАТО
В Русия и сред присъдружните й партии и организации в някой
европейски държави се вихри кампания срещу засиленото
присъствие на НАТО в Черно море и срещу предното разполагане
на батальонни бойни групи в Полша, Литва, Латвия и Естония.
Целта на кресливата акция е да разруши солидарността и
консенсуса в НАТО на предстоящата среща на високо равнище във
Варшава. Оръдия на кампанията са платени политически сили и
медии.

В България противниците на евроатлантизма размахват плашилото
на „подготовка за война срещу мирна Русия”, за да мобилизират
русофилския вот на предстоящите президентски избори, където
имат халюцинациите да отстранят проатлантическите сили от
президентската институция.
С поразителна прилика се използва сценарият от преди две години,
когато в навечерието на парламентарните избори бяха размахвани
като заплаха решенията на НАТО от срещата на високо равнище в
Уелс. Плановете да бъде създаден Щабен елемент на НАТО за
координация в България също бяха представени като подготовка за
„агресия срещу Русия”. Днес Щабният елемент е реалност, но нито
един натовски войник не е тръгнал да воюва в Русия и страната ни
не е „окупирана от американците”.

Изпълнители на мръсната поръчка са същите политически сили, но
с разменени роли: по понятни причини сега водеща е АБВ, като се
имат предвид миналите „грехове” на вожда им пред Русия с
платения и нереализиран троен шлем и сегашните му амбиции за
връщане във властта.
Сценарият се гради върху обърнатата логика на хибридните
заплахи. За целта специално е избрана идеята за Обединена
флотилия на НАТО в Черно море с участието на Турция, Румъния и
България. Очевидно кукловодите не са забравили Обединения
черноморски флот на СССР, в който страната ни послушно и
безропотно се включваше по времето на Варшавския договор. Това
внушение е добре пресметнато, за да пробута неприязън чрез
рефлекса от тоталитарното комунистическо управление. Защото
обществото ни все още не знае, че в НАТО никой не диктува на
никого как и с какво да дава принос към колективната отбрана.
Истината е, че Турция не е отправяла подобно предложение нито на
официално, нито на неофициално равнище. За кукловодите обаче е
важно да внушат, че НАТО се готви за война срещу Русия в Черно
море и че българските ВМС ще бъдат интегрирани с турските.
Целта на тази лъжа е да разклати доверието към правителството,
защото е известно становището на Патриотичния фронт и ВМРО по
темата. С тази хибридна операция се прави опит да бъде нанесен
удар върху взаимодействието между президент, министърпредседател, министри на отбраната и на външните работи в
момент, когато завършва подготовката на национална позиция за
срещата на високо равнище във Варшава.
Като премълчават истината, че не НАТО анексира Южна Осетия и
Абхазия от Грузия през 2008 г.; че не НАТО анексира Крим от
Украйна и не НАТО поддържа сепаратистите в Донецк и Луганск; че
не НАТО удвоява подводните сили и надводните си кораби в Черно
море; че не НАТО развръща брегови ракетни комплекси „Калибър”
за борба с морски и въздушни цели; че не НАТО създаде сухопътен
корпус в Крим, апологетите на Путин в България се заеха с
напъните да дискредитират предното разполагане и засиленото
предно присъствие на Алианса на източния си фланг.

Отново с технологията на обърнатата логика пропутинските
дезинформатори премълчават, че в цяла Източна Европа НАТО
дислоцира само 4 батальонни бойни групи с обща численост до 5
000 души. Срещу които РФ развръща три новосформирани дивизии,
всяка с личен състав над 10 000 души, с обща численост около
35 000 души. Съотношение на силите 1:7. Елементарната военна
логика недвусмислено сочи кой всъщност създава настъпателна
групировка и кой мисли за отбрана.
Подобна хибридна гимнастика позволява отбранителните мерки на
НАТО да бъдат трактувани пред обществеността като „подготовка
за агресия”, а настъпателните амбиции на Русия да бъдат
обяснявани като „мирни, ответни и принудителни”.
Истината е, че НАТО се придържа към изцяло отбранителна
стратегия. Като съзнава необходимостта от допълнителни
минимални сили по източния фланг за сдържане на Русия и за
демонстриране на солидарност с източните съюзници, още в Уелс
НАТО взе балансирани решения, прие и изпълнява План за
готовност за действие. Предното разполагане и засиленото предно
присъствие са само елементи от този план. Най-впечатляващото е,
че досегашните мерки са достатъчни и премерени, за да не
създадат реално военно превъзходство над Русия, с което да се
премине във фаза на нова Студена война.
Ако послушаме пророците на обърнатата логика, ще излезе, че
западните граждански общества, постигнали благополучие и висок
стандарт на живот и станали цел за емиграция на милиони хора,
включително и на руснаци, желаят и подготвят война срещу РФ.
Никой от многобройните речовити „анализатори” на Путиновата
политика не споменава, че правителствата на страните от НАТО се
намират под постоянния натиск на своите граждани за още по-висок
жизнен стандарт, а не за завладяване на чужди територии.
Западните правителства нямат нужда да изнасят вътрешните си
проблеми чрез война извън своите граници, защото плашилото на
агресията и войната е инструмент на тоталитарните и
авторитарните режими.

Разиграваният у нас сценарий твърде много напомня народната
приказка „Нероден Петко“. В която се осмива глупостта. Това ще си
помислят за нас, като чуят заклинанията на местните русофилски
идеолози съседите от Румъния и Турция, както и други съюзници от
НАТО. Защото информираните общества знаят същността на онова,
което вършат правителствата им вътре в държавите, в Черно или в
което и да е друго море.
Жалко, че бившите тайни служби на комунистическия режим,
старата партийна номенклатура, излъчените от нея олигарси,
политици и медийни шамани така и не се отказаха от мисълта да
превърнат България в най-слабото звено от НАТО и в „троянски кон”
на Русия.
Колкото по скоро приключи сегашният парад на глупостта, толкова
по-полезно ще бъде и за отбранителната политика на българската
държава, и за крехката ни демокрация.
Иначе пак ще трябва да стягаме брадвите за гурбет в Коми АССР.
Атлантик

