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В словото си в Берлин, в навечерието на 30-ата годишнина от падането на Берлинската
стена, държавният секретар на САЩ Майк Помпео, възкреси стилистиката на Роналд
Рейгън и на Джордж Буш- старши. Вярно, не спомена „империя на злото“ или „оста на
злото“, но нападна Русия и Китай и ги окачествени като „несвободни държави“, нещо
повече, обяви, че са в постоянен конфликт със „свободния свят“, предвождан от
Вашингтон. Помпео изложи своето лъжливо идеологическо оправдание за това, че САЩ
раздухват нова Студена война, при която опасността от ядрен пожар е далеч по-голяма
отколкото преди тридесет години. В рамките на 16 минути Помпео употреби думата
„свобода“ 23 пъти, възхвалявайки падането на Берлинската стена. Това е пълно
лицемерие като се има предвид, че администрацията на Тръмп, на която Помпео е
представител, направи свой политически приоритет изграждането на стена на южната
граница на САЩ и същевременно раздели хиляди имигрантски деца от родителите им
като ги затвори в клетки.

Сърцевината на словото на Помпео беше охулването на Русия и Китай. Помпео обвини
Русия, че напада своите съседи и избива политическите опоненти. Според него, в
Китай, се формира нов авторитаризъм, какъвто светът не е видял от дълго време,
притесняват се семействата на китайските мюсюлмани, които са потърсили убежище в
чужбина. „Ние всички в тази стая – обяви Помпео - имаме дълг да осъзнаем, че
съществува конкуренция на ценностите между свободните държави и тези несвободни
държави“.

Според американския държавен секретар необходимо е на първо място да се
предотврати изпадането на Германия в енергийна зависимост от Русия. „Ние не искаме
европейските енергийни доставки да зависят от Владимир Путин“, провъзгласи Помпео.
Това становище е част от безпощадната кампания, която Вашингтон води против
проекта за газопровод „Северен поток-2“, доставящ руски газ за Германия през
Балтийско море. Администрацията на Тръмп предупреждава непрекъснато, че сделката
ще направи Германия „пленник на Русия“. Американското правителство иска Германия
да закупува американски втечнен газ, който е по-скъп от руския. Другото, което Помпео
засегна, са „рисковете за света“ , според него, създавани от Китай, който придобива
западни високо технологични фирми, а и възнамерява да изгражда световните мрежи.
Вашингтон иска гаранции от Берлин и своите натовски съюзници, че няма да позволят
на китайския телекомуникационен гигант „Хуауей“ да участва в разработката на
европейските телекомуникационни мрежи от пето поколение 5G. Вашингтон счита
големия технологичен напредък на „Хуауей“ и на други китайски високотехнологични
фирми, за смъртна опасност за световното икономическо и военно господство на САЩ.
Дори и Вашингтон, и Пекин, да успеят да достигнат някаква договорка по въпросите на
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търговията, конфликтът между тях няма да отслабне.

Помпео заяви в Берлин: „Китай заплашва американските свободи. Проблемът не е в
китайския народ. Проблемът е в Китайската комунистическа партия“. Такова
заклеймяване на китайската управляваща партия и опитът тя да бъде
противопоставена на китайското население, не са правени откакто президентът Никсън
и Мао Цзедун предприеха сближаване между двете държави през 70-те години. В
Пекин това изказване предизвика остра реакция, защото несъмнено е било изтълкувано
като заплаха за смяна на режима в Китай по сценария, прилаган от САЩ в Близкия
изток и други места на света. Говорителят на китайското Министерство на външните
работи осъди думите на Помпео и посочи, че те изразяват „тъмен антикомунистически
манталитет“, че въобще не показват „увереност и сила, а разкриват страх и
арогантност“.

Новата борба на Вашингтон за „свобода“ се свежда до искането Европа да бъде
подчинена на америкщанските стратегически и печалбарски интереси и да се подредят
зад подготовката на САЩ за война против Русия и Китай. Реторичният апел на Помпео
за ръководен от САЩ кръстоносен поход на „свободните“ държави против
„несвободните“, надали ще се увенчае с желания от Вашингтон резултат. Например
малко преди речта на Помпео френският президент Еманюел Макрон в интервю за
„Икономист“ заяви, че военният съюз НАТО е в състоние на „мозъчна смърт“. Цитирайки
едностранните действия на администрацията на Тръмп спрямо Турция и Сирия, Макрон
посочи, че конфликтът между европейските и американските интереси е направил 70годишният военен съюз нежизнеспособен. Логическият извод е, че се замисля
самостоятелната от САЩ ремилитаризация на Европа и подготовката на нова глобална
империалистическа война, която ще изправи всеки срещу всеки.

(със съкращения)
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