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Двудневната среща на високо равнище край Лондон, отбелязваща 70-тата годишнина от
основаването на пакта през 1949 г., трябваше да представлява огромно тържество, но
вместо това се получи огромен фарс. Въпреки цялата пищност и церемониалност,
придавани на срещата от официалния прием на британската кралица в Бъкингамския
дворец, тази среща слезе до нивото на кавги, подигравки и удари в гърба. Макар че
НАТО обявява за своя мисия „поддържането на мира и сигурността“, спречкванията
между натовските лидери демонстрираха една организация, която е във война със
самата себе си.

Кулминацията на комедията настъпи когато американският президент гневно напусна
срещата преди заключителната сесия след като откри, че съществува видеоклип,
показващ други лидери, които му се подиграват за неговите объркани
пресконференции. В клипа се виждаше как Джъстин Трюдо (Канада), Борис Джонсън
(Великобритания) и Еманюел Макрон (Франция) сиразменят шеги за Тръмп. В отговор
Тръмп нарече Трюдо „двуличен“. На следващия ден пресата отрази случилото се със
заглавия на първа страница. „Таймс“: „Тръмп напуска срещата на НАТО след като
лидери са забелязани да се смеят“. „Гардиан“: „Тръмп напуска срещата на НАТО след
подигравки от страна на съюзници“. „Файненшъл таймс“: „Разединение опетнява
срещата на високо равнище на НАТО“, „Ню Йорк таймс“: „Кавги и несигурност хвърлят
сянка върху бъдещето на НАТО“.

Проблемите на НАТО не се свеждат само до стълкновения между отделни личности.
Избирането на Тръмп за президент на САЩ само накара да изплуват на повърхността
отдавна тлеещи структурни и стратегически напрежения в организацията. Накратко
казано, проблемът на НАТО е, че ръководеният от САЩ военен съюз продължи да се
разширява без да притежава своя убедителна спояваща цел. Когато беше създаден
през 1949 г., четири години след края на Втората световна война, тогава беше
провъзгласено, че Атлантическият съюз бил средство за защита на Европа от съветска
агресия. Всъщност беше точно обратното. Организацията НАТО беше основана, за да
тормози Съветския съюз. Ето защо през 1955 г., шест години след образуването на
НАТО, беше създаден ръководеният от руснаците Варшавски договор.

След рухването на Съветския съюз през 1991 г. се предполагаше, че е дошъл краят на
Студената война. Но вместо да се саморазпусне, НАТО продължи да се разширява.
През изминалите 30 години организацията добави към себе си 17 нови страни-членки,
много от които са разположени в близост до границите на Русия. Въпреки своите
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официални претенции НАТО въобще не поддържа мира и сигурността в Европа.
Организацията раздухва опасно напрежение с Русия, което би могло да доведе до
гореща война между ядрените сили. Тези дни руският външен министър Сергей Лавров
каза, че безразсъдната експанзия на НАТО поставя под заплаха международния мир.
Според него организацията функционира като имперска машина за господство не само
в евроатлантическото полукълбо, но и в Близкия изток.

Срещата на високо равнище на НАТО край Лондон премина под лозунга за „обновление
на съюза“. Посред кавгите и неприязънта този лозунг показва отчаяния стремеж на
организацията да определи своето правдоподобно предназначение в съвременния свят.
Демонизирането на Русия с абсурдните твърдения, че Москва искала да нападне
европейските страни, представлява опит за всяване на паника сред западната
общественост.

На срещата си край Лондон НАТО обяви някои свои нововъведения. Генералният
секретар на организацията Йенс Столтенберг съобщи пред медиите, че освен, че
„защищава Европа“ от Русия, НАТО за първи път определя Китай като свое
„предизвикателство“. Освен това той обяви, че организацията гледа на космоса като на
поле за своите действия. Всичко това показва, че сега повече от винаги НАТО е
инструмент на американския империализъм. Организацията поставя пред глобалните
цели на Вашингтон фасадата, че става дума за целите на една общност от държави.
Именно това господство на САЩ над европейските държави причинява в голяма степен
споровете в организацията. Думите на френския президент Макрон от миналия месец,
че НАТО се намира в състояние на „мозъчна смърт“, изразяват нарастващото
възмущение сред европейските лидери от - както те считат - арогантния американски
надзорник.

Така както ръководеният от САЩ съюз НАТО се разшири на 29 членове, а се търсят и
нови държави-членки в лицето на Грузия и Украйна, така се разшириха и неговите
военни бюджети. Съвкупните военни разходи на пакта възлизат на над 1 билион
долара годишно, което е 20 пъти повече от военния бюджет на Русия и 5 пъти повече от
този на Китай. В съответствие с експанзията на НАТО е и увеличаването на натовските
войни и на операциите за смяна на режима – от бивша Югославия на Балканите до
Афганистан, Ирак, Либия, Сирия и др. И в тези случаи НАТО служи като фасада на
американските незаконни войни, придавайки им видимост на международна подкрепа и
законност когато всъщност те са открити агресии в пълно нарушение на
международното право. Така само дни преди да започне натовското шоу в Лондон,
семейство от 5 души, включително и млада майка, беше взривено и разкъсано на
парчета от американски дрон в Афганистан. Продължаващата 18 години война на САЩ
в тази страна бива сякаш оневинена и оправдана посредством участието в нея на всички
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страни-членки на НАТО.

Блокът НАТО е надхвърлил своя срок на годност. Неговото продължаващо присъствие
и действия са една от главните причини за това, че международните напрежения между
САЩ, Европа, Русия и Китай се засилват, а не намаляват. Но неоправданият
милитаризъм на НАТО само ускорява неговото излизане от употреба. Разточителните
военни разходи са непоносими и вредни за страните-членки на пакта. А вътрешното
възмущение от господстващия Вашингтон води до все повече кавги в публичното
пространство. Като не притежава за своя истинска цел поддържането на действителна
сигурност, а се ограничава с вяли опити да налага империалистическите войни, блокът
НАТО се е отправил към забравата. Ето защо превърналата се в цирк среща на високо
равнище в Лондон, посветена на 70-тата годишнина от основаването на пакта, е може би
знак за вече настъпилата излишност на НАТО.

3/3

