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Военното положение в Украйна закъсня с пет години

Проявявайки разум, Виктор Янукович бе длъжен да въведе военното положение в
Украйна още преди пет години. И възможно, печалните последствия от държавния
преврат през 2014 година нямаше да се случат, Украйна щеше да бъде държава,
дружествена към Русия, напълно съхранила териториалната си цялост.

Впрочем, ненаправеното тогава днес вече е невъзможно. Днес военното положение
позволява на киевското ръководство да поддържа в обществото определена антируска,
по-точно, антироссийска психоза. Струва си да обърнем внимание, че Порошенко и
компания въвеждат военно положение тогава, когато да не извършват за тях е
невъзможно: след като Русия твърдо пресича провокационния набег на украинските
кораби, Киев просто е длъжен да отговори по определен начин.
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Как Русия трябва да реагира на това? Предполагам, нашите военни са прекрасно
осведомени за реалните планове или отсъствието на такива у марионетъчното киевско
ръководство. Затова най-добрият вариант е запазването на спокойствието и твърдо
пресичане на подобни провокации, ако те последват. Периодът на увещанията и
разговорите, на опитите да се обръщаме към разума, остана в миналото. Ако Украйна
осъществява провокации, те трябва да се пресичат, при това не по начина, който би се
искал на киевската власт. На тях им е нужно проливане на кръв, а на нас - дружествена
Украйна, и руската политика по отношение на съседите трябва да се гради изхождайки
от това, че нашите интереси, на Русия, и тези на киевската хунта - не съвпадат.

Времето на провокацията в Керченския пролив навежда на определени мисли. Не бива
да изключваме, че в основата лежи не само киевският план, където точка по точка са
разписани враждебните действия по отношение на Русия, за да бъдат решени
собствените вътрешнополитически задачи. Твърде е вероятно провокацията в
Керченския пролив да има за цел прикриването в световното информационно
пространство факта за използването от проамериканските бойци в Сирия на химическо
оръжие против мирните жители на Алепо. Покрай това, изострянето на отношенията
между Москва и Киев дава определени козове на ръководителите на западните
държави при продължаването на антируската информационна кампания и натиска
срещу ръководството на страната ни на предстоящата среща на „Г-20“ в Аржентина.

Затова провокациите на украинската власт трябва да бъдат разглеждани като
многослойна баница. На долното ниво са интересите на Порошенко, по-горе са нуждите
на световните информационни ресурси, и най-накрая, най-горното ниво - нуждите на
световния политически истъбилишмънт.

Николай Стариков за “Военно-промишлен куриер“

Превод от руски език Гияс Гулиев
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