Русия печели – накара ни да
воюваме сами срещу
себе си
На Балканите няма хибридна война, тук Кремъл прави чиста
политика за геополитически контрол

Полковник о. з. посланик Валери Рачев*

Хибридната война на Русия не е от вчера. Тя действа така от години
и действията и са в зависимост от обекта на агресия. В страните от
бившия Съветски съюз, които те наричат „близката чужбина“, Русия
води политика на геополитически контрол и на създаване на
териториални буфери чрез използване на война и въоръжени сили.
Това е война.
Контрол към този, който се поддава на контрол и война за онзи,
който не се поддава на контрол. Целта е да се възстанови
геополитическият контрол над тези територии и да се създадат в
годините подконтролни територии, които са част от нейната
историческа стратегия
Това, което прави Русия по отношение на Европа, първото и найважното за Кремъл, е поддържането на постоянно напрежение с
военни средства: да ти летят стратегически бомбардировачи над

главата, да ти влизат ядрени подводници в пристанищата е
предизвикателство, това е тест. Тест с много голяма интензивност.
Турция, тоест натовска държава, свали един руски самолет. А само
си представете свалянето на един стратегически бомбардировач
или потапянето на една подводница в Северно или Балтийско море
до какво ще доведе.
Това е война! Война с други средства. Не гореща война, но война на
нерви, на предизвикателства.
Другото, което прави Русия в Западна Европа, е да предизвика
верижна реакция на това, което се случи в Украйна. Руското
послание звучи така: „Нашите хора в Донбас имат проблеми, ние им
помогнахме да си решат проблемите. Направете същото и вие с
вашите малцинства – унгарски в Румъния, полски в Литва,
български в Сърбия, сръбски в Косово и т.н.“
Това е посланието
Съберете го с миграционната война и вижте как се трупа
обществена нагласа. Към тази обществена нагласа прибавете
постоянната подкрепа за политически партии, които играят на тази
писта, на пистата на разломите и ще видите колко сериозно е
предизвикателството, и колко сериозна е заплахата.
Това, което Русия прави на Балканите е чиста политика за
геополитически контрол. Тук хибридна война няма. Засега!
Няма и защо да има, защото ние сме толкова уязвими, че воюваме
сами срещу себе си. Първо, залагане на етнорелигиозните
конфликти, второ, корумпирани политически елити, които се купуват
директно, трето, олигархично-криминалната икономика, четвърто,
собствената пета колона.
Най-страшното от тази комбинация е, че докато политическата
агресия на Кремъл на Запад има висока цена за Русия, тук ние сами
си плащаме цената: с пенсии, заплати, инфраструктура, с всичко.
Ние си я плащаме сами. Плащат си я и сърбите, плащат си я и
всички по веригата.
Плащат си я и гърците. Един от най-важните успехи на хибридната
войната не е в Украйна, там не е ясно какво точно ще се случи. Но в
Гърция вече се случи.
Хибридната война на Русия е война срещу държавното управление
и срещу обществото едновременно. Там, където може, да се вземат
решения, които напълно съответстват на руските интереси. Там,
където не може – да не се вземат решения, които са против руските!

Целта на руската хибридна агресия е не обществото да не вярва на
руската пропаганда, а да не вярва на никого. Да не вярва на
своите, да няма комуникация между власт и общество, да се разбие
дори комуникацията между поколенията.
Моето радикално мнение е, че нито въоръжените сили имат място в
тази ситуация, нито гражданското общество може да си сътрудничи
със службите за сигурност срещу хибридната война. Не мога да си
представя, че това нещо ще се случи.
Платформата на хибридната отбрана
е съвсем друга. Първото и най-важното е устойчивост на
обществото. Това, което е нашето слабо място е, че ние сме
безумно уязвими, всяко нещо ни разклаща из основи.
Хиляда човека на границата и ние ще се побъркаме от страх. Всички
се опълчват и се противопоставят - граждански свободи на
националната сигурност. Ние казваме: „Какви свободи, бе, какви пет
лева. Национална сигурност, армия, ограда... и край на проблема“.
Точно това е началото на проблема, защото оградата и армията в
такива ситуации спират политическия процес, убиват ролята на
обществото. И по този начин уязвимостите не се преодоляват, а се
задълбочават. Лесно е да се говори за устойчивост на обществото,
но е трудно да се постигне.
При следващата криза ще бъдем още по-уязвими.
Това е разликата между, така наречените, „успешни държави“ и
България.
Трябва да се попитаме и къде е образованието?
Страшно е това, което се казва на нашите деца в някои висши
училища, където се преподават обществени науки. Страшни неща.
Не е въпросът да се преподава само демокрация от
западноевропейски тип и политики от западноевропейски тип.
Въпросът е да не се преподава и пропагандира политиката на друга
държава.
Когато един ректор, професор-генерал и млад дипломант подписват
статия, която разказва уродливата кремълска позиция по отношение
на „цветните революции“, това е много голям проблем.
Тази позиция на Кремъл казва: „Вие нямате право да бъдете
общество, да имате идеали, да имате ценности, вие нямате право
да протестирате срещу своите корумпирани режими. Това вие
правите само под въздействие на конспиративните дейности на
САЩ“. Това са описали нашият ректор и нашите професори. Това

четат студентите. Такива лектори са канени да говорят
университетите.

в

В тази статия има „препоръки“ как да се справяме с такива
ситуации. Първо, да се прекрати финансирането на протестите.
Защо? Защото, според тях, то може да е само външно. Как така
българин ще протестира без пари?! Второ, да се привлекат младите
хора за работа в проправителствени организации. В Комсомола ли?
И трето, едновременно с това да се провеждат мероприятия по
„отпускане на напрежението“.
Това се набива в главите на нашите деца, там трябва да влезе това
нещо и тогава всичко ще бъде „успешно“. Кой откъдето дойде и
поиска ще ни манипулира хибридно.
Мисля, че фокусът не трябва да бъде върху отбраната и службите
за сигурност. Те си имат своя роля. По-важно е това, което става в
обществото и в политическия живот на България. В момента, в
който дневният ред на политическия елит стане съвсем различен от
дневния ред на обществото, както се случи в Гърция, както се случи
в Украйна, тогава войната е загубена.
*Полк. Валери Рачев е офицер с над 30 години служба в БА.
Специализирал е в Германия, Италия, Русия и САЩ. Бивш
зам.-началник на Военна академия. Бил е извънреден и
пълномощен посланик на България в Ирак и началник на
политическия кабинет на министъра на външните работи в
първия кабинет на Б. Борисов.
Лекцията му бе изнесена в Централния военен клуб по време
на дискусия „Ролята на службите за сигурност в
противодействието на хибридната война“.
Faktor.bg
Санта Барбара
По повод отличния анализ на г-н Рачев: руснаците ще си намерят
майстора. Скоро ще дойде някой като Рони и ще ги тури на мястото
им. Ще кандисат, няма накъде да ходят, иначе ще ядат трева и
коприва още сто години. Чрез тотално превъоръжаване ще бъдат
омаломощени, както направи Рони през 1988-89г. с "Междузвездни
войни". И империята на злото рухна.
Мао
Не дадем ли отпор на тази разрушителна политика на Кремъл, нищо
добро не ни чака. Днес след атентатите в Брюксел, руските тролове
квичат от радост в нета ...

Мислещ човек
Чудесна статия и 100% верни изводи в нея! Обаче ще го прочетем
няколкостотин души, дето и без това го знаем. По големите,
продажни, купени от ДС и подчинени на ДС медии НЯМА,
ЗАБРАНЕНО Е ДА ИЗЛЕЗЕ ПОДОБНО МНЕНИЕ!
Заповед - ОТГОРЕ.
Великов
Много добър автор, изненадан съм. Различен от втръсналите
анализатори. Много нестандартен поглед. Поздравления за сайта,
че публикува коментара.
:)
Държавното ни управление е партийно-парламентарно. В хода на
режисирания преход партиите създадоха олигархията, а след това
олигархията овладя партиите. Викат му олигополия. Това напълно
устройва Путин, това е и в Русия. Анти-олигархичните промени в
конституцията и законите сега дразнят силно путинките. Това е
днешното разделение - анти-олигархично срещу про-олигархично.
Цветочки
Нали 2/3 от полевите командири на ДАЕШ са обучени в савеЦки
военни академии, да не говорим че над 2 000 рускоговорещи бяха
там ЗАЕДНО СЪС СЕМЕЙСТВАТА СИ (гаче ли става дума за
курорт).
Света Анна
България и Русия не могат да бъдат полагани на една и съща
плоскост, дори защото са диаметрално различни по природа ИМПЕРИЯТА НА ДУХА не може да бъде заплашвана от "Империята
на Злото"!
Раковски
Отличен анализ на полк. Валери Рачев на руската хибридна война
срещу България! Тя се води както в университетите, много от които
са превърнати в леговища на червени влечуги, така и чрез
масмедиите, водещи от които са наети и действат като руски
тролове. Трябва да се оповестяват поименно.
Относно комунистическата инсинуация
разпространявана от руските тролове.
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„ястребинчетата“,

1. Екзекуцията е командвана от члена на РМС фелдфебел-школник
Никола Маринов с родители комунисти. По тази причина, след 9.44
се разминал с малко затвор, бил инженер в Плевен. Разстрелът е
нареден от смахнатия запасен подпоручик Коста Йорданов, ДЕТСКИ

УЧИТЕЛ (няма нищо общо с Александър Йорданов). Той не е
присъствал на разстрела, но за това зверство още 1943 г. е осъден
на затвор от Царски съд, независимо, че адвокатите му са доказали,
че е психически болен.
2. В Ястребино е действала втора картечна рота на 19-и пехотен
полк от Шумен с командир детския учител и запасен подпоручик
Константин Йорданов. Подпоручикът имал заповед от командира на
полка полк. Атанасов да ликвидира само нелегалните мъже, но по
своя инициатива наредил да разстрелят и жените и децата.
Като научил, командирът на полка изгубил ума и дума. Малко след
разстрела дошла заповед за отмяната му, донесена от офицер с
мотор, но късно. После смахнатият и вероятно пиян подпоручик
Коста Йорданов се оправдавал пред селяните на площада, че
арестуваните хукнали да бягат и войниците стреляли наред. Във
всеки случай престъплението е извършено от редовна българска
армия, а не от полицейски сили, нито от жандармерия, понеже
последната е възстановена на 25 март 1944 г.
3. Кинодокументалистът Влади Киров в радиопредаване каза, че е
проучил цялата документация около легендарните ястребинчета.
Било е чиста КОМУНИСТИЧЕСКА ПРОВОКАЦИЯ! Децата са
познавали нелегалните и някой от нелегалните комунисти се е
опасявал да не ги издадат. Затова е подтикнал смахнатия
подпоручик да извърши злодеянието. В Стряма също са убити
ятаци от поручик Желязко Попвасилев, който остава ненаказан след
9.44. Негов сродник, шумкарин в „Чавдар”, се обадил на Слави
Чакъров, Македонски, Леваневски: “Няма да го закачате, той е наш
човек - агент на съветското разузнаване“.
Комунистическите терористи и болшевишки агенти са извършвали
САБОТАЖИ ЗА НАСТРОЙВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО СРЕЩУ
ВЛАСТТА. Но и досега провеждат комунистическа пропаганда с
инсинуации и фалшификации на събитията, с каквито бяха тровени
десетилетия наред няколко поколения българи. И до днес истината
не се изучава в училище.
moni
Владимир Жириновски: "..това е и мнението на руското
ръководство, което се колебае да го каже - атентатите в Европа са
изключително полезни за Руската федерация. Тази омраза,
доброволно експлоатирана от крайнодесни партии в Европейския
съюз, които почти открито са спонсорирани от Русия. Ако атаките
ще продължават, такива политици, подчинявайки се и отчитайки се

непосредствено пред Москва, ще имат добър шанс да спечелят
изборите в Европа."
Станчева
Достойна позиция на български офицер! Мислих че всички военни
са русофилистици и склонни към национално предателство, пред
лицето на врага - рАЗИЯ. Приятно съм изненадана, че има и
българофили и патриоти в бълг. армия. Чест и почитания!

