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През август 2018 г., четири години след преврата на Майдана в Киев и също толкова
години преди днешните военни сблъсъци в Украйна, турският разследващ журналист
Мюслюм Акалън, от Урфа, посетил Германия със своето семейство. Пред
Бранденбургската врата, през която се преминава от Източен в Западен Берлин, той
фотографирал протестна демонстрация на левичарски групи. Пред тях стоял плакат с
пророческото съдържание: „Украйна+НАТО=III-та Световна война!“ Тази случка
припомня днес Мехмет Фарач в статията си „Познатата преди четири години война“,
публикувана във вестник „Йеничагъ“, (06.03.2022).

Понякога историята си прави горчиви шеги посредством т.нар. самосбъдващи се
пророчества. И тъй като народите и политиците не се учат от историята, миналото си
отмъщава за нехайството им. Случващото се в Украйна днес е поредното доказателство
на тезата, че новото често е добре забравеното старо. И че, както пише Сун Цзъ в своя
„Трактат за военното изкуство“: „Пътят на войната е пътят на измамата“. Той е написал
още: „Не е важно да спечелиш сто победи в сто сражения. Важното е да победиш, без да
се биеш!“. Това пишеше в края на 90-те години на миналия век и в Устава за
психологическите операции на Сухопътните сили на САЩ. Приемственост, така да се
каже.

Колко лъжи бяха изречени във връзка с руската военна операция в Украйна? Че Путин
се бил побъркал; че украинските граничари на Змийския остров в Черно море били
отхвърлили гордо предложението на руския боен кораб да се предадат, за да не се
пролива кръв; че го пратили на майната си и после били избити. По-късно украинското
военно министерство призна, че 13-те герои може би са живи, а руското Министерство
на отбраната показа видеокадри, как 82-та (а не 13-те) „герои“ биват отвеждани живи и
здрави в Севастопол. Украинският президент Володимир Зеленски беше обещал
посмъртно да ги награди с ордени за храброст. Напомням че фалшивката за тяхното
„геройство“ бе публикувана на страниците на вестник „Вашингтон пост“. Също толкова
фалшива се оказа фотографията на една украинка с окървавена и бинтована глава,
която цъфна в британските таблоиди, придружена с надписа: „Нейната кръв, върху
твоите ръце!“ Оказа се, че жената е пострадала при експлозия на газова инсталация
през 2018 г. Наскоро на манипулация беше подложена и снимка от срещата на Путин с
руски стюардеси. По едно и също време, докато от екрана на Би Ти Ви разобличаваха
лъжата, че такава среща не е имало, понеже ръката на Путин минавала през
микрофона, а върху чайника пред него не се отразявало нищо, по Нова ТВ повтаряха
лъжата на западните медии. Дни по-рано, когато от Международната Агенция за
ядрена енергия обясняваха, че няма изтичане на радиация от погребаната АЕЦ
„Чернобил“, нито от Запорожката АЕЦ, по нашите „национални“ телевизии биеха тревога
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за обратното, обвинявайки руснаците за пожара в учебния център на последната.
Обаче за факта, че в Украйна са разработвали „мръсна“ бомба, базирана на плутоний,
научихме от турските вестници. Както и за 6-те американски ракетни пускови установки
в една казарма край Киев. Или за двете от общо 30 американски лаборатории за
биологична война, намиращи се в Киев и Лвов, финансирани от САЩ и работещи в
нарушение на Договора за забрана на биологичните оръжия. Наличието на въпросните
лаборатории потвърди миналата седмица не кой да е, а помощник-държавният
секретар на САЩ Виктория Нюланд, отговаряйки на питането на един сенатор. Същата
Нюланд, която „харесваше“ т.нар. Десен сектор по време на Майдана в Киев, която каза
„Майната му на ЕС!“ и призна, че пучът в Украйна е струвал на САЩ към 5 млрд.долара.

В стремежа си да угодят на Байдън и европейските, и българските „лидери“ решиха да
забранят излъчванията на официалните руски медии, обявявайки съдържанието на
техните предавания за дезинформация. В същото време из телевизионните студия в
България бродят хора с налудничави идеи и вид, които твърдят, че руският президент
Путин бил луд! А нямат ли нужда от психиатричен преглед хора, които предлагат в
България да се разположат ядрени оръжия на САЩ? Или пък да изпратим самолети и
боеприпаси на Украйна? И то, след като САЩ отказа на Полша готовността й да изпрати
директно в Украйна своите съветски изтребители МиГ-29, а предложи да ги изпрати в
американската военна база Рамщайн в Германия, а от НАТО да ги предадат на Украйна.
В замяна на което на Полша да бъдат подарени американски изтребители F-16. САЩ
отказаха категорично и Зеленски се разочарова за пореден път от западните си
покровители. Той получи един удар и от парламента на Израел, който отхвърли
искането му да говори пред депутатите по видеоконферентна връзка на широк екран.
Кнесетът се оправда, че излиза в зимна ваканция и парламентарната зала ще се
ремонтира. Зеленски можел да говори, но на друго място... Или след като германският
канцлер Олаф Шолц обяви, че правителството му съзнателно е изключило от обхвата на
санкциите руските доставки на петролни продукти и природен газ, Зеленски го помоли
да му уреди среща с Путин, на която да се обсъдят въпросите за принадлежността на
Крим, независимостта на ДНР и ЛНР и неутралния статут на Украйна. А пък
президентът на Турция Ердоган каза, че страната му не може да се откаже нито от
Русия, нито от Украйна. И излиза, че само нашите политици-евроатлантици повтарят
папагалски, че са предани до смърт на НАТО и ЕС? Нищо чудно да се намерят сред тях
и такива, които да предложат изпращането на войски в Киев. Но срещу тяхното
евроатлантическо пиянство има един цяр: да бъдат мобилизирани в армията и
изпратени в Чуждестранния батальон на Зеленски. А пък той, вместо да се сърди на
НАТО и да призовава народа „да премине в атака“, сам да отиде в окопите. Не
подхожда на главнокомандващия на Украинските въоръжени сили да ругае НАТО и ЕС,
да се зъби на Путин от бункера, в който се е скрил. Можеше да отиде и лично да
преговаря с руснаците, но къде толкова смелост? Нали е по-лесно и демократично да
застреляш участника в първия тур на руско-украинските преговори Денис Киреев,
който, видите ли, „работел за Русия”. От трите тура на преговорите Русия-Украйна не
излезе нищо, освен решението за временно прекратяване на огъня и осигуряване на
коридори за евакуация на цивилното население. Намериха се критици и на тази
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отстъпка на Русия. Първо представителят на Международния Червен кръст Доминик
Стилихарт, цитиран от в. „Миллиет“ (07.03.2022), сподели пред радио „BBC–4“, че в
неделя, на 6 март, червенокръстците забелязали, че пътят за евакуация е миниран.
После украинците възроптаха, че предложените от Русия коридори за евакуация на
цивилните водели към самата нея и Беларус. А „героичният“ защитник на Украйна,
украинският националист от еврейски произход Володимир Зеленски, изригва срещу
руснаците: „Бойкотирайте техния петрол! Единственото място на този свят, където ще
намерят покой, ще бъдат гробищата!“.

Кажете сега кой е лудият в този конфликт? Този, който иска НАТО да затвори небето
над Украйна, понеже тя нямала изтребители или този, който вежливо му казва, че това
ще означава военен сблъсък с Русия и Трета световна война? Арслан Булут зададе от
страниците на вестник „Йеничагъ“ (08.03.2022) един убийствен въпрос на Зеленски:
„Щом си нямал бойни самолети, защо се качи на американския каик?“. А Мустафа Балбай
резюмира положението в Украйна така: „Печелившият е Зеленски, губещият – народът
на Украйна!“

На 7 март се проведе третият кръг от преговорите, от който не произлезе нищо, освен
ново временно спиране на огъня и осигуряване на коридори за евакуация на цивилните.
На 10 март в турския курорт Анталия се проведе среща на външните министри на Русия,
Украйна и Турция. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изтъкна пред нея три
условия, след изпълнението на които военната операция ще спре незабавно: Киев да
признае Крим за руска територия; да приеме независимостта на Донецката и
Луганската народни републики; да промени конституцията си така, че от нея да отпадне
всякаква възможност за присъединяване към какъвто и да било блок. А украинският
външен министър Дмитро Кулеба заяви преди срещата в Анталия, че Украйна няма да
се пазари за собствената си територия. С подобни нагласи да се очаква дипломатически
пробив е прекалено наивно.

Според математика Николай Витанов конфликтът в Украйна ще продължи още три
месеца, но според нас той отива към затихване. Особено след като Соломон Паси
обяви, че е създал филиал на Атлантическия клуб в България за Украйна. Преди него
ганайският министър на външните работи Шърли Айоркор Бъчуей заплаши Путин, че ще
държи Русия отговорна, ако в Украйна пострада някой гражданин на Гана. Остава само
адвокат Николай Хаджигенов и Арман Бабикян от „Ние идваме“ да се запишат
доброволци в Чуждестранния батальон на Украйна. След като цяло едно лято
протестираха срещу Борисов и Гешев, но не получиха министерски постове, а само
постояха няколко месеца в НС, бездействието явно им омръзна. След изцепките си
против руската посланичка Елеонора Митрофанова, влизането им отново в парламента
става мисия невъзможна. По-добре да прочетат какво написа Баръш Достер във
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вестник „Джумхуриет“ на десетия ден от военната операция в Украйна. Или да потърсят
верен превод на думата „подхвостники“, използвана в изявлението на руското посолство
в София. Понеже „хвост“ означава „опашка“, няма как „подхвостники“ да означава
„подлоги“. Подлоги се поставят на лежащо болни хора, които все още нямат опашки,
нали! Опашки имат магаретата, конете, кравите, овцете и прасетата. Някои „мислещи
двукраки“ може да се държат като магарета, но от това не им поникват опашки. Ако
отделен субект се е разпознал като „евроатлантическа подлога“, то си е за негова
сметка. Подлоги или не, нашите политици успяха да вкарат България в руския списък на
неприятелските държави. В този списък отсъства Турция, която има втората по
численост армия в НАТО след тази на САЩ, но другите ни „съдружници в
престъплението“ са по-жалки и от нас: Албания, Република Северна Македония и Черна
гора. Треперете, тирани!
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