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По решение на европейските лидери (от 31 август т.г.) полският премиер Доналд Туск
ще наследи през декември Ван Ромпой, който бе първият постоянен председател на ЕС
– стратегическа длъжност, координираща работата на държавните и правителствените
лидери, представляваща ЕС в чужбина, е дефакто го определя като президент на ЕС.

Доналд Туск е лидер на партията „Гражданска платформа“, която е член на
европейската консервативна партия.

Драматичната поредица от събития през последните дни набира още по-ужасяващи
обороти в последните часове, когато Бохуслав Соботка (министър-председателят на
Чехия. - Бел. ред.) остана сам воин сред окръжаващата го орда “приятели”, чието
мнение поразително се отличава от неговото, и те са жадни за кръв, без да мислят за
народа, нито за родината, нито за националните интереси.

Тягостната ескалация на събитията се развива пред очите ни и накратко ще я
анализираме, за да видим възможните последици, които в близките седмици и месеци
ще резонират във всеки от нас.

В края на август Белият дом осъществи блестящо предприятие. Чрез заплаха и шантаж,
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благодарение на записите от подслушването на европейски политици, дело на
Агенцията за национална сигурност, бяха получени необходимият брой гласове и за
всеобщо удивление, за президент на ЕС бе номиниран войнстващият полски ястреб
Доналд Туск.
Този екстремен проамерикански настроен политик,
който мечтае да направи

последния баланс от студената война
Туск е троянският кон на Белия дом в Брюксел. Избирането му на поста шеф на
имперския президентски “евроорган” е ясен сигнал за конфронтация с Русия и
възвръщане на американските войски на европейска територия, откъдето постепенно
се оттеглиха след 90-те години на 20 в.

Заедно с тях в Европа ще се завърнат ядрените балистични ракети, насочени към
Руската федерация, за което вече два месеца напомня руската преса, позовавайки
се на ФСБ (Федералната служба за сигурност на Русия. – Бел. ред.). Тя
предупреждава за плановете на Западна и Източна Европа по ремилитаризацията не за
първи път.

Решението на Путин в близко време да започне разполагане в Куба на ядрени
балистични ракети с близък обсег, а вероятно и със среден, явно контрастира с
решението на европейските политици да изберат пътя на военната конфронтация и
война с Руската федерация. Войнстващите ястреби от висшите ешелони на
евросъюзната политика за жалост взеха връх.

За жалост, гражданите на европейските страни ще трябва да се готвят за трета
световна, от която не може да ни опази нищо, освен нещо твърде непривлекателно, но
наложително за постигане на мир - това е отстъплението от подписаните споразумения
за сигурност с агресивния Алианс.

Ако направим историческа аналогия, днес се намираме в онзи времеви отрязък,
някъде през пролетта на 1938 г., когато няма друг път за разрешаване на
международната политическа криза освен войната. Само че засега не е ясно кога ще
се случи това.
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Чешката република, Словакия и Унгария в никакъв случай няма да воюват с Русия.
Това е реален факт, който бе потвърден от последните изявления на Бохуслав
Суботка, Роберт Фицо и Виктор Орбан във връзка с ескалацията на конфликта в
Украйна. В последните дни тези три държави поеха по пътя на излизане от НАТО,
въпреки че в медиите това не се забелязва, но военните стратези от Брюксел
интерпретират чудесно този процес.

След заседанието на ЕС бе проведена пресконференция, и се разбра, че Чехия,
Словакия и Унгария в крайна сметка никога няма да гласуват за конфронтация с Русия,
за излизане

извън рамките на “камерните санкции”
както наричат санкциите, които не ощетяват нито Русия, нито някоя от трите споменати
държави.

Бързото приемане на решения по санкциите към Русия в ЕС стана възможно
благодарение на това, че се говореше за камерни санкции, понеже въвеждането им е
проява на дипломация, а не на вътрешно убеждение. Обаче да се задържи позицията
срещу Русия само на дипломатическото поле, е неконструктивно. Театралната поза на
ЕС е съвсем неубедителна и в Кремъл я приемат с насмешка - и без нужното
уважение.
И ето че
тази липса на плодовитост в европейската политика
трябва да бъде променена от новото политическо ръководство на ЕС, начело с
новия президент Туск.
Само че тази пътека е лъжлива и всъщност води направо в преизподнята.

Полша иска война с Русия по исторически причини
Окупирането на част от Украйна и възраждането на Велика Полша е просто добре
заучен сценарий на възможната мотивация. На практика става дума за друг стремеж Варшава полага титанични усилия, за да заеме мястото на лидер сред славянските
и най-общо посткомунистическите страни в Европа. Поляците се стремят към
водещата славянска позиция отдавна, още от средновековието,
и с променлив успех успяват, макар и за кратко. Крайната цел е унищожението на
Москва като властови център в Източна Европа и пренасянето му във Варшава.
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Без руската заплаха за Изтока, на Полша ще й пораснат криле и сама ще се превърне в
заплаха за Словакия и Чешката република. Ние добре помним Първата република, която
отблъскваше атаките на полските и унгарските войски. Това е военен епизод, който и
досега умишлено се пренебрегва от историците, също както и това, че Полша дефакто
провокира Втората световна война, нападайки Германия, което и до днес е скандално
премълчавано в медиите и е забранена тема, също както темата за холокоста и ужасния
брой жертви сред евреите. Така че този епизод е основното доказателство за
реалната причина на полската враждебност към Русия.

Ако се върнем в Чехия, може да установим, че последният нормален политик в тази
налудничава антируска кампания в Европа е чешкият премиер Бохуслав Соботка. И
да добавим, че наистина е удивително за политик, чиито убеждения не са положени на
яка политическа основа.

Но няма как да му го вземеш - той умее да надушва

смъртната заплаха и кризата
Той успя да го предвиди веднага след изборите, когато ефикасно се справи с опитите
за вътрешнопартиен преврат от страна на Михал Хашек. Вероятно Соботка наистина е
усетил заплахата в брюкселския сценарий, който ще подтикне цяла Европа, стъпка по
стъпка, към открит военен конфликт с Руската федерация.

Какви сигнали има засега? Първо, в медиите вече не се страхуват открито да говорят
за “
война с Русия” чрез устата на политиците. Путин
представя своята заявка за количеството разположени ядрени бойни глави на руски
балистични носители.

В това време чешките правдолюбци, начело с един дворянин с лош чешки език, (Карел
Шварценберг. - Бел. ред.) зове към разполагане на натовски войски в Украйна и за
въоръжаване на киевската хунта с оръжие от Запада, без да се интересува от
руската заплаха и въпреки националните интереси на нашата страна, нейната
сигурност в европейски контекст и оцеляването й на картата на Европа при
евентуална трета световна война. Та нали след такава война Чехия най-вероятно ще
бъде заличена от европейската карта заедно със Словакия.
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Границите на Чешката република и Словакия така и не бяха възприети от съседите,
както наскоро писа “Комсомолская правда” - статията на Валери Карповцев.
Единствената страна, която билатерално призна и признава историческите граници на
ЧР и СР е бившият Съветски съюз и неговият приемник - днешната Руска федерация.
Нито Германия, нито Полша, нито Унгария подписаха с ЧР или със СР договор за “истор
ически приети граници”,
а това е дипломатически инструмент, който не играе роля в мирно време. Обаче в
случай на следвоенно определяне е ключов за запазването на границите.

Сценариите на трагедията
След следващата война, както и да се нарича тя, Чехия може да изчене от картата на
света - при това легално и според международното право, понеже 2/3 от територията й
е исторически и етнически с немски корен. Също такава част от територията на
Словакия клони към Унгария исторически и етнически.

Съществуват два сценария, които ще доведат народите ни към подобна трагедия, ако
натовски войски навлязат в Украйна и започне война с Русия.

Първият сценарий предполага, че Чехия ще спазва договорите и в случай на война с
Русия ще провежда с НАТО военни операции на фронта срещу Русия. Ако Русия избере
конвенционална война, а в Европа тя няма равна на себе си в този вид война, руските
танкове ще влязат в Централна Европа най-много месец след началото на боевете.
Чехия ще изчезне и вероятно ще стане руски протекторат по образеца на Чечня или
Абхазия.

Ако НАТО спре настъплението на руските сили с военно-тактическо ядрено оръжие, то
Русия ще отговори адекватно и Чехия ще се превърне в изгорена земя. Къде ли тогава
ще отсяда Карел Шварценберг и другите войнстващи подстрекатели?
Отговорът го знаем - в САЩ, където скоро ще избягат, където имат къщи и имоти,
но ще са лишени от наивните си електоралци, които ще останат в Чехия на
произвола на съдбата.

Вторият сценарий предполага, че Чехия ще даде заден ход и няма да се присъедини
към НАТО и войната срещу Русия. Сега това е целта на политика Бохуслав Суботка. И
въпреки че така ще се защитим от руския ответен удар, няма да се опазим от натовската
окупация на страната ни, защото натовци, пряко нашата воля, ще ни направят
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прифронтова държава.
НАТО няма да уважи чешкия
суверенитет. Най-важното е, че 1-вият военен фронт се очаква на полска територия
за нахлуване в Централна
Европа това е най-прекият път и значи войната с Русия ще удари най-силно по Полша.

Отстъпващите полски войски може да се преместят на юг - точно на територията на
Чехия. Въпреки волята на чешкото правителство на територията на ЧР ще бъде
създадена окупационна територия, защото прегрупирането на сухопътните сили на
НАТО в условията на пресечената чешка територия ще е по-сигурно от гледна точка на
позициите. Също като през Втората световна война, когато на чешка територия
немските части се задържаха най-дълго време - до края на войната (с изключение
на Дюнкерк във Франция).

Русия обаче ще разпознае този отстъпващ маньовър и ще се постарае да го
предотврати чрез втори фронт през Словакия и Чехия, прицелвайки се в Полша откъм
юг. Разборът на потенциалното руско навлизане в Европа и войната с НАТО бе
коментиран и в документалния филм “Фронт” на руската държавна телевизия.

И двата сценария предполагат, че нито една от държавите няма да си загуби
главата в конфронтация с ядрено оръжие. Иначе Европа ще изгори като факла, а
Русия и САЩ най-вероятно биха преживели ядрените удари макар и с огромни загуби,
защото големината на територията им го позволява.
Обаче в гъсто населената и сравнително малка територия на Централна Европа това
е невъзможно. Тук ние ще легнем во гробе един до друг, без чинове и звания.

Златната диверсификация
Чешкият елит и индустриалците започнаха да си прехвърлят имуществото в злато в
Швейцария. Масово при това. За последните няколко месеца бяха обърнати в злато
повече пари, отколкото за последните 30 години като общо. Нещо май става, нещо
ще се случва - от това се страхуват инвеститорите в цял свят.

Златната диверсификация набира бързи обороти. Нещо подобно можеше да се види
само в периода 1938-1939 г. в Европа - точно преди началото на войната. Инвеститорите
и финансистите от високия ешелон опустошиха паричните пазари и вложиха печалбата
в злато и скъпоценни камъни, твърди коментар на руския “Икономист”.
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Ще има ли война? От гледна точка на невероятните маневри на златния пазар това е
несъмнено. Войната ще се превърне в катализатор на глобалната икономика. Реконс
трукцията на разрушената планета (забележете - не на “
мира
”) ще даде тласък за нов световен ръст, но войната всъщност отдавна тече, макар и
засега на полето на икономиката.

Руската телевизия няколко месеца излъчва документални предавания и дискусии за
ядреното оръжие, войните, ядрените изпитания. В пресата се публикуват материали
какво да се прави, ако настъпи ядрена зима. Президентът Путин в свое интервю се
позовава на ядрения арсенал на Русия, а европейските политици едва ли не ще
избодат очите на чешкия премиер понеже той е единственият матадор в ЕС, който
се мъчи да угаси първите искри на тлеещия пламък на третата световна война в
Европа.

Дойде време гражданите да се обадят. Трябва да се излезе на улицата, за да се
предотврати заплахата от трета световна.

Не разчитайте на това, че Путин нямало да употреби ядрено оръжие. Русия е готова да
изтрие Европа от лицето на земята без колебание, ако НАТО се опита да нахлуе в
Русия. Путин ще се възползва от ядрено оръжие без колебание и при най-малката
заплаха за страната му или за руските граждани, ако някой ги заплашва с оръжие или
нахлуване, или с пряко военно нападение. Нито Украйна, нито Крим си струват обаче
това.

Затова оставете Москва на спокойствие, нека сама се разбере с киевската хунта. Те
свалиха демократично избрания си президент. Брюксел им помагаше. Вашингтон им
помагаше. Е, кой от нас иска да носи отговорност за киевската хунта? Кому помогна
майданът всъщност?

Изгодата е само за САЩ и украинските олигарси.
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Струва си да се замислим над това.

“AENews”, Чехия, 31.08.2014

Км.ру 04.9.2014 г.
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