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• Няколко съвета за президента Путин
Безсмислено е да се говори на агресора за международно право. Безполезно е да
търсиш здрав разум от този, който е обхванат от пълно умопомрачение. САЩ обявиха
война на Русия и това е абсолютно ясно. Това, че не я водят „от първо лице”, не
означава, че не воюват. Те са свикнали да воюват с подставени ръце, от разстояние, и
затова САЩ са страхливци, а армията им може да се изправи само срещу много по-слаб
противник.

Така смята Збигнев Бжежински, президент на Центъра за политически изследвания и
анализи, който даде интервю на канадския журналист Арджил Търнър по повод
украинската криза.

На т. нар. президент на Украйна е поставена задача на всяка цена да въвлече Русия
във война. И също така – каквото и да стори Русия, тя винаги е виновна.

След катастрофата на „Боинг 777” над Донецк Киев направи следващата крачка, стигна

1/7

НА РУСИЯ Е ОБЯВЕНА ВОЙНА
Автор: Арджил ТЪРНЪР

чак до въоръжена провокация срещу Крим или други руски територии, само и само да
принуди Русия да използва въоръжените си сили и да се намери повод за влизането на
натовски контингент на територията на Украйна.

Киев просто няма друг изход, защото крахът на украинската икономика може да се
неутрализира единствено с война. Война с Русия.

Западът вече назначи виновника без оглед на резултатите от разследването на
катастрофата на боинга над Донецк на 17 юли. Виновникът е Русия и лично
президентът Владимир Путин. В подобна ситуация руският призив за обективност и
здрав разум при оценката на събитията в Украйна се възприема от САЩ и Запада като
цяло като признак на слабост, неувереност и страх.

И така, ето какво знаем сега.

1. На 22 февруари в Киев бе извършен въоръжен преврат, „неизвестен снайперист”
уби около стотина души, законният президент на Украйна трябваше да напусне
страната. Т. нар. украинска опозиция, заедно със страните-гаранти Франция, Германия
и Полша, не изпълниха условията на споразумението с Янукович, подписано малко
преди това.

До и след събитията в Киев и други градове в Централна и Западна Украйна
привържениците на майдана и „Десен сектор” завзеха административни сгради и
складове с боеприпаси. Не се проведе разследване по случая.

2. Новото парламентарно мнозинство във Върховната Рада на Украйна се опита да
забрани руския език. В регионите на Югоизточна Украйна, Крим, в областите Лутанск и
Донецк се проведоха референдуми за самоопределение, тъй като населението в тях не
искаше безропотно да се асоциира в ЕС и да си разрушава икономиката. Благодарение
на руската военноморска база в Севастопол процесът на възсъдиняване на Крим с
Русия премина без кръв.
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3. След провеждането на референдум в Луганск и Донецк Киев изпрати войски в
тези региони. На 13 април бе взето решение за провеждане на т. нар. антитерористична
операция с участието и на украинската армия, на Националната гвардия, сили на
Вътрешното министерство, а също и на „
специални
” батальони, което е нарушение на украинското законодателство.

Първоначално населението се опита да спре бойната техника на украинската армия по
мирен начин. Но на 24 април в Славянск украинската армия употреби оръжие срещу
невъоръжени граждани, загинаха пет души. Не се проведе разследване.

4. На 2 май в Одеса бе опожарен Домът на профсъюзите от прокиевски сили.
Загинаха минимум 100 души.
Разследване не се
проведе.

5. На 9 май в Мариупол украинската армия и Националната гвардия обстрелваха
мирни граждани и щурмуваха местното управление на милицията. Загинаха много хора.
Разследване не се проведе.

6. Силите, подчинени на Киев, започнаха масово да употребяват зенитна артилерия
срещу гражданското население, а също и тежка артилерия, танкове и бойни
самолети. Това доведе, и продължава и сега, до масови жертви сред мирните жители.
Продължава обстрелът на руски територии, има ранени и загинали от руска страна. От
украинска страна
не бе проведено разследване.

7. Чуждестранни наемници от Полша, Прибалтика, Италия, САЩ и други държави в
оюват на страната на киевската власт.

8. На 17 юли 2014 г. на територията на Украйна бе свален „Боинг 777” на
Малайзийските авиолинии. Вината за катастрофата бе хвърлена върху Русия и лично
върху президента Владимир Путин.

3/7

НА РУСИЯ Е ОБЯВЕНА ВОЙНА
Автор: Арджил ТЪРНЪР

9. И последно – ООН заплашва водачите на бунтовниците с Хагски трибунал, докато
всъщност масовото унищожаване на мирни жители е дело на киевските власти.

Всички тези трагични събития получават пълно одобрение и снизходителен поглед от
страна на Запада.

Всеки непреднамерен и почтен наблюдател, който трезво оценява реалността, нито за
миг не би се съмнявал, че на практика страната терорист, която масово убива мирни
граждани, е държавата Украйна. А бунтовниците, без да жалят сили и живота си,
защитават мирното население.

Господин президент Владимир Путин, на вашата страна, на Русия е обявена война.
Не мислете, че всички американци одобряват политиката на Барак Обама.

Русия приема твърде присърце международното право, което сега Западът използва
само за да оказва натиск върху Русия.

Вие сигурно разбирате, че властите в САЩ и на Запад като цяло, независимо от
партийната им принадлежност, разбират единствено езика на силата.

Вашето желание да пренесете украинския конфликт в рамките на международното
право те възприемат като лична Ваша слабост и като безсилие на Русия. От това
следва, че по този начин Вие провокирате агресора към по-нататъшна ескалация на
агресията.

САЩ решиха да отворят война в Европа, и вече го направиха.

Ако Русия загуби Югоизточна Украйна, чакат я огромни беди – народът няма да Ви
прости поражението в Украйна, а руският елит, най-вероятно, ще търси друг лидер. И
САЩ няма да изпуснат шанса активно да подпомогнат този процес.
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Бих искал да Ви направя няколко предложения, които най-вероятно биха
стопирали Запада, ако бъдат приложени. Аз не се съмнявам, че имате множество
съветници и специални служби, които Ви предоставят напълно обективна информация.
Но все пак позволете да се надявам, че ще бъде чуто и моето мнение.

Ето моите предложения:

1. Фолклендските (Малвинските) острови да бъдат обявени за спорна територия. Още
по-добре е да се признае суверенното право на Аржентина върху тях.

2. По аналогия със „Закон за поробените народи” Държавната Дума на Русия да
приеме закон „За териториите, временно окупирани от САЩ”: в него да се включат
Тексас, Калифорния, Хаваите и т.н. Това ще даде възможност на Русия наистина да се
превърне в световен морален лидер.

3. Да се приеме закон „За народите, срещу които се прилага геноцид”: в него да се
включат индусите, тасманийците, американските индианци, виетнамците, корейците,
китайците и прочее народи, пострадали в епохата на колониализма и след това. Това ще
даде възможност за въвеждане на санкции срещу политическите дейци на онези
страни, които са виновни в прилагане на геноцид.

4. Да се забрани минаването на чуждестранни кораби през Керченския пролив пре
двид бойните действие в Украйна. Така ще се осуети възможността за доставка на
оръжие от чужбина за Украйна през пристанищата на Азовско море.

4. Да се предложи на Шотландия да влезе в Митническия съюз, а също така да
предостави военноморската база в Единбърг под аренда. Това би поощрило
сепаратистките настроения и значително ще отслаби позициите на Лондон. Освен това
е нужно по всякакъв начин да се подпомагат, и финансово, сепаратистките тенденции в
САЩ и други западни страни.
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5. Да се подсигури доставка на съвременна военна техника и оръжие за Латинска
Америка при най-изгодни условия. Това ще създаде възможност за отклоняване на
значителен финансов ресурс на САЩ към военноморската им групировка в районите на
Централна и Южна Америка за сметка на европейското направление.

6. Да се обяви пълното скъсване на икономическите връзки със страните от
Балтика и с Полша, да се преустанови използването на пристанищата в Естония,
Латвия и Литва. Това значително би влошило финансово-икономическото положение на
споменатите държави.

7. Да се излезе от всички международни споразумения, които са против интересите
на сигурността на Руската федерация – „Старт–2”, Договора за съкращаване на
конвенционалните оръжия в Европа и т.н.

8. Ежегодно, още на 1 януари, да се публикува списък на вероятните цели на
руското свръхточно и ядрено оръжие, включително и тактическото, в европейските
страни членки на НАТО, които разполагат с обекти на ПРО и военни бази на своя
територия. Това ще засили рязко антивоенните настроения в Европа.

9. И накрая, като се отчетат средствата, получени от Украйна за транзита на руски
газ, и факта, че те се използват за целите на война срещу населението на
Югоизточна Украйна, да се поиска от ЕС осъществяване на принципа „Газ в
замяна на мир в Украйна”. Това значи Европа да бъде поставена пред избора или да
принуди властите в Киев да спрат унищожаването на населението в Югоизточна
Украйна, или Русия ще спре доставките на газ по газотранспортната система на
Украйна поради това, че няма как да се плаща на воюваща страна, която извършва
хуманитарни престъпления.

Безполезно е да се опитвате да победите обединените сили на САЩ и Западна Европа
на полето на Украйна. Трябва да се приложат техните методи върху собствените им
територии.

Освен това мисля, че за САЩ ще е голям шок, когато след известно време, естествено,
съвсем случайно, на границата с Мексико се появят въоръжени бунтовници, които
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ликвидират американски полицаи и други представители на властта.

САЩ трябва да получат същите проблеми вкъщи, те изобщо трябва да забравят
претенциите си за световен лидер и да се върнат обратно в епохата на изолационизма.
А Европа трябва да престане да вижда лидер в лицето на САЩ .

https://www.facebook.com/ardzhil.turner

http://www.worldandwe.com/ru

„Сегодня”, 29 юли 2014 г.
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