КАКВО КАЗА ПУТИН?
Автор: Александър РОДЖЪРС

• На 1 декември президентът на Руската федерация Владимир Путин отправи
годишното си обръщение към Федералното събрание

Изявлението му е стегнато и наситено със съдържание. Тези, които се интересуват,
могат да го прочетат в интернет.

Тук подчертавам само точките, които според мен са ключови.

1. Путин отново подчерта недопустимостта от пренаписване на историята. Според
него с историята трябва да се занимават професионалистите, при това прецизно и с
уважение към всичките периоди от нашата история.

Тук е поставен много силен акцент, защото след провала на предишните опити да се
внесе разкол в руското общество, днес отново се опитват да разделят руснаците на
бели и червени, на монархисти и болшевики, на “норманци” и “фоминци”, на православни
и нео-езичници.

Това не е единственото направление, по което клатят руското общество. Но като
специалист по информационни войни, виждам, че усилията за дестабилизация
многократно се засилиха напоследък именно по това напраавление. И в Кремъл
осъзнаваме тази опасност.

2. Путин констатира консолидация на руското общество пред лицето (не само) на
външната заплаха и високата подкрепа за властта. Но това не трябва да отпуска
депутатите и служителите, а напротив, да ги задължава да засилят усилията си за
подобряване живота на гражданите, за да оправдаят доверието им.

В значителна част от речта си Путин сочи проблемните области, върху които трябва да
се съсредоточи вниманието и усилията на федералните и на местните власти.
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3. Забравете “всичко е загубено, парите свършват”. Резервът на правителството е
над 100 милиарда долара, и в злато – почти 400 милиарда долара.

Всякакви либерални “експерти” от рода на Жуковски и Демура, които от години
професионално подхранват паниката и плашат руснаците с кризи и катастрофи,
изпълзяха отново. Да бяха си намерили нормална работа, като портиери там, или
пътищари.

През следващите две години, според Путин, в Русия се планира ремонт на почти
половината от всички пътища (така че за „експерти” ще има вакантни работни места и да
бързат, за да не ги изпреварят таджиките). Някак си не изглежда икономиката на
страната да е “
разорена” и/или да
страда от липсата на пари.

Увеличават се и средствата за благоустрояване на домовете на хората и прилежащите
терени, за спортни и детски площадки и др. Представяте ли си, “проклетият тиранин” с
всички сили се старае хората да заживеят по-добре, подкупва населението, за да не се
разбунтува и да го свали...

4. По въпросите на външната политика Путин заяви, че по вина на някои “западни
партньори
”
бяха загубени 25-те години след края на “
студената война”
и отново се връщаме към конфронтацията Запад-Изток в световната политика.

Като лично мнение бих искал да добавя, че САЩ се държат като дребен джебчия
на пазара. С викове “Руска агресия!” те бъркат в джобовете на хората и нахлуват в
други страни. Знаем, че крадецът винаги най-силно вика “
Дръжте крадеца!”,
а главният агресор на планетата се опитва да плаши с истории за измислената
агресивност на Русия и Китай.
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Като цяло, речта на Путин може да се сведе до следното: “Докато в чужбина скачат,
размахват криваци и копия, ние трябва да реформираме образованието и медицината,
да ремонтираме пътищата и да продължим овладяването на космоса.”

Война на войната, а обядът – по разписание.

1 декември 2016 г.

“Журналистическа правда”
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