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На 25 ноември т.г. в района на Керченския пролив украински военноморски съдове
навлязоха в участък на Азовско море, считан от Русия за нейни териториални води.
Руската брегова охрана откри огън и задържа три украински кораба. Президентът на
Украйна Петро Порошенко реагира като въведе военно положение в страната си и
постави въоръжените сили в бойна готовност, като обяви, че съществувала заплаха от
пълномащабна война на Украйна с Русия. Това е най-значителната пряка военна
конфронтация между двете страни от началото на 2014 г., когато украинската крайна
десница извърши държавен преврат, направляван и финансиран от Европейския съюз
и Държавния департамент на САЩ по времето на президента Обама. Превратът хвърли
региона в състояние на постоянна криза.

Няма съмнение, че инцидентът в Азовско море е една от провокациите, режисирани от
американския империализъм и неговите съюзници. Други такива са споменатия
преврат в Киев, многобройните газови нападения в Сирия, приписвани на
правителството в Дамаск, обвинението към Москва за натравяне на семейство Скрипал
във Великобритания, т.н. руска „намеса“ в американските президентски избори и пр. и
пр. Всички те целят да се създават предтекст за налагане на санкции и осъществяване
на военна агресия срещу Русия. Както и при всички други случаи на антируско
поведение на режима на Порошенко, и сега НАТО, Евросъюзът и САЩ незабавно взеха
страната на Украйна. Те обявиха действията на Русия за акт на „агресия“ и „нарушение
на международното право“. Президентът Тръмп дори отмени заплануваната среща с
президента Путин, която трябваше да се състои на срещата на Г-20 в Буенос Айрес.
Порошенко обяви, че е получил уверенията на американския държавен секретар Майк
Помпео, че Вашингон ще му осигури „пълна подкрепа“, включително и военна!

Налага се впечатлението, че Порошенко предизвика кризата с Русия само няколко
месеца преди президентските избори в Украйна, които той рискува да загуби поради
своята значителна и растяща непопулярност. Въвеждането на военно положение му
дава -на него и на военните - големи пълномощия, включително правото да се обискират
жилища и автомобили, да се ограничава свободата на медиите, да се цензурира
интернетът и да се забраняват демонстрациите. Нещо повече, бяха отменени изборите
за местни органи на властта в десет избирателни окръга. Действията на Порошенко са
насочени както против Русия, така и против населението на самата Украйна.
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В резултат от събитията в Азовско море Украйна и Русия са достигнали ръба на
войната, която лесно би могла да въвлече и чакащите на пусия империалистическите
сили. Русия обаче обяви, че ще разположи в Крим нов дивизион от противовъздушната
система „С-400 Триумф“. И вече го направи. Според списание „Тайм“ ситуацията е
такава, че би могла да породи криза като тази в Тонкинския залив, която през 1964 г.
послужи като повод за военната интервенция на САЩ във Виетнам.

Руските медии предупредиха, че е възможна „ голяма война“, която да причини гибелта
на стотици хиляди хора и от двете страни.

Подкопаването на руското геостратегическо влияние във важния за Русия Черноморски
регион е съставна част от плана на американските компании да сложат ръка върху
ресурсите на обширните територии, които някога влизаха в състава на СССР. И ако до
1991г. Турция беше единствената държава-членка на НАТО с излаз на Черно море, днес
всички черноморски държави с изключение на самата Русия или влизат в НАТО, или се
управляват от антируски и проамерикански режими, като тези в Грузия и Украйна,
поставени на власт чрез новото оръжие на империализма наречено„цветни революции“.
Нека си припомним, че като модел те бяха използвани най-напред в България. Такова
беше „всенародното въстание“ - от зимата на 1997 г., с което бе свалено от власт
правителството на Демократичната левица.

Опасната криза в Азовско море е поредното свидетелство, че с разпадането на
Съветския съюз п рез 1991 г. е сложено началото нов исторически период на
империалистически войни. Преформатирането на Близкия изток е съвсем пред очите
ни. Изключителната безразсъдност на подпалвачите на войни обаче и на техните „леви“
и „десни“ марионетки в Източна Европа, в това число и у нас, може да се обясни с
дълбоката криза на американския и световния капитализъм и вопющата му
необходимост от ресурси и презапределение на пазарите. Част от тази криза е подемът
на лекомислено отричаната доскоро класова борба. Събитията в Иран, Индия, на много
места в Европа, а също и в САЩ, само потвърждават непоклатимата правда за
движещите сили на борбата със световния империализъм.

Президент на Русия Владимир Владимирович Путин не разполага с друг отговор на
непрекъснато нарастващия натиск на империализма, освен да съчетава усилията си за
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разумност в политиката спрямо колективния Запад и осигуряване на необходимия за
отговор военен ресурс на федерацията. След „разпадането“ на СССР, който всъщност
беше пренесен в жертва на безумната перестроечна надежда, че може да бъде
приглушена идейната ненавист на Запада към социалистическата алтернатива в негово
лице, се открои и все по-дръзко и нагло се откроява ламтежът към неизчислимите
ресурси и богатства на руската земя. Принципът, че добрата Русия може да бъде само
завладяната Русия, добива все по-ясни очертания и всички прикриващи тази истина
димни пропагандни завеси, стават все по-прозрачни. Тези истини станаха очевидни
дори за олигарсите на Русия, милиардите на които, според тъпия перестроичен
прогнозизъм, трябваше да успеят да ги интегрират в световния рай на капитала и
управлението на света. Оказа се обаче, че за вълците от Уолстрийт, Русия е
неприемлива най-вече заради несъгласието си да пожертва наред с материалните си
богатства и духовния ресурс на народа си, ведно с величието и блясъка на неговите
достижения в историята.

В този смисъл крушението на СССР със своите последствия е нещо много
по-грандиозно от измеренията на една гигантска геополитическа катастрофа. Не
ядрената мощ, не ракетите и танковите армии, а алтернативата на вълчия свят на
капитализма беше неговата най-голяма сила. СССР имаше страшни зъби, но отказваше
да вие с вълчата глутница на световните хищници.

Днес, раната на Русия, от страшната загуба на кръв, все още е отворена. И като всяка
глутница, светът на хищниците се възбужда от мириса на кръв. И все по-страшно
тракат челюстите, премлели костите на половината човечество. И има само едно място
от където може да дойде спасение! – идеята, че този вълчи свят може да получи
алтернативата, която така лекомислено похитихме. Това най-много жадуват народите
на Русия, както и всички, които до първи петли дор трижди се отрекоха от правдата.

Но Бог вижда. И ще отсъди!

Остава ние да си отворим очите навреме.
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