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Всички си спомняме събитията в Крим, последвали майданния пуч в Киев. През лъжите
и дезинформацията на западните средства за масова информация си пробиваше път
истината за преврата в столицата на Украйна, организиран от американските
спецслужби, които очевидно са се възползвали от това, че нашите съответстващи
структури са били изцяло заети с осигуряване безопасността на Олимпийските игри.
Ситуацията се разви по неочакван за властите ни сценарий. В тези условия
безкръвните събития в Крим, приключили с референдум и историческо
възсъединяване с Русия, изглеждаха като истинско чудо.

“Виновни са москалите”
Около годишнината на драматичните събития от март 2014 г. се появиха доста статии и
публикации, в които са изложени най-разнообразни гледни точки относно събитията в
Крим. В някои от тях се твърди, че руските власти са били известени предварително за
готвещия се киевски пуч и така да се каже, самите са били заинтересовани той да
стане, понеже са се канели „да използват бъркотията в Украйна за да заграбят Източна
Украйна и Крим
“. Това „менте“ явно е изфабрикувано от
майсторите на дезинформацията от Лангли (щаб-квартира на ЦРУ – бел.прев.) - то
преобръща ситуацията с главата надолу.

Първо, сваля се отговорността от ЦРУ (един вид, пучът се е извършил по вътрешни
причини, а може би и с участието на заинтересованите от него руснаци?).
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Второ
, възсъединяването с Крим и сегашната подкрепа на ДНР и ЛНР изглеждат като „
осъществяване на стратегическия агресивен замисъл на Кремъл
“, а не като естествена реакция в резултат на проведения в Крим всенароден
референдум. Всичко това би трябвало да забие още по-дълбок клин в отношенията
между братските народи, да принуди украинците да се отнасят с подозрение към „
коварните москали
“ с техните агресивни планове.

“Да злепоставиш съседа”
Докато се вихреха събитията на майдана, Съединените щати не криеха особено своето
политическо (в най-добрия случай) участие в тях. Всички си спомнят изказванията по
време на майдана на небезизвестния сенатор Маккейн, на Виктория Нуланд, на
други американски мракобеси.
Беше
разкрито участието на
„задгранични инструктори
“ (вече в „
сивата
“, полулегална зона) при подготовката на фашистките командоси. Много неща останаха
в„
тъмната
“, нелегална зона, която старателно се крие. Но и оттам от време на време изскачат на
бял свят интересни факти.

Така например още през март миналата година американската журналистка Сюзън
Дюкло публикува получени от хакери данни за секретни преговори между
заместник военния аташе на САЩ в Киев Джейсън Греш и високопоставения
представител на Генералния щаб на Украйна Игор Процик . В едно от писмата си
(които след прецизен анализ на експерти бяха признати за автентични) американецът
подканва своя „
агент на
влиянието
“ да побърза:

„Събитията в Крим се развиват много бързо. Нашите приятели във Вашингтон очакват
по-решителни действия от вашата агентурна мрежа. Мисля, че е дошло време за
осъществяване на плана, за който се споразумяхме наскоро. Вашата цел е да създадете
проблеми на югоизточните транспортни възли, така че да злепоставите съседа. Това ще
създаде благоприятни възможности за Пентагона и Компанията (ЦРУ - Н.И.). Приятелю
, не бива да се губи нито минута. С уважение, подполковник Дж. П. Греш, зам. военен
аташе в посолството на САЩ в Киев
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”.

В леко завоалирана форма тук се говори за организиране на терористични актове по
транспортните възли, в градския транспорт (подобни кървави събития се случиха
неотдавна в Харков), за които да се обвини после „съседа“ - Русия. Въпросът е защо
американците не осъществиха тези коварни планове преди една година?

Нова версия на Карибската криза?
Известно е, че разполагането на съветски ракети в Куба през 1962 г. предотврати
агресията на САЩ срещу Острова на Свободата, макар и да постави света на ръба на
ядрената война. Само разумната политика на президента Кенеди съумя да сложи на
място “американските ястреби” (които след една година организираха убийството му).

Известният италиански журналист М. Блондет въз основа на данните, получени от
натовски източници, смята че нещо подобно е станало и в случая с Крим.

Държавният преврат в Киев, пише той, е имал за своя крайна цел „неутрализиране“ на
Руския черноморски флот, базиран в Севастопол, а също и по-нататъшно използване
на тази база за американския ВМФ.

Че американците предварително са били подготвени за превземане на полуострова (и
съответно са били наясно с плановете за сваляне на законното праителство в Киев), е
очевидно от факта, че 10 дни преди преврата, на 13 февруари, четири групи военни
кораби начело със самолетоносача „Джордж Буш“ напускат базата в Норфолк и се
насочват към Егейско море.
Самолетоносачът с водоизместимост 102 хил. тона е имал на борда си 90 самолета и
вертолета. Придружавали са го 16 кораби, сред тях есминците „Трекстън“, „Рузвелт“, а
също и три ядрени подводници.
И на 22 февруари, когато Янукович е свален от президентския пост, тази ескадра
навлиза в Черно море
, нарушавайки нагло международното споразумение („
договора Монтрьо
“) от 1936 година, забраняващо преминаването на Дарданелите на кораби с
водоизместимост, по-голяма от 45 хил. тона.
Но както пише турският журналист Хариет, позовавайки се на източници от
министерството на отбраната на Турция, властите в тази страна са били дали
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секретно разрешение за преминаване на американската флота през Проливите.
Превратът в Киев е бил режисиран от спецслужбите на САЩ, използвали като таран
профашистките сили от партията „Свобода“ и от Десния сектор.

М. Блондет твърди, че една от централните роли в преврата е изиграл
председателят на СБУ В. Наливайченко, който (според уверенията му) е гражданин
на САЩ. На 22 февруари Янукович е принуден да напусне Киев и прозападните сили
вземат държавната власт.
Според плановете на Белия дом, към края на
май Крим е трябвало да стане централна база на НАТО в региона или, както самите
американци казват, „стационарен непотопяем самолетоносач край оградата с
Русия“.
За целта на полуострова вече са
започнали ремонтни работи по сгради, избрани за настаняване на военнослужещите,
щабовете, складовете и останалата инфраструктура.
А около 15 май Яценюк е трябвало да обяви денонсирането на договора относно
Черноморския флот и да поиска извеждането му на територията на Русия.
В този момент се е предвиждало американската ескадра да изпълни главната си задача
– да блокира и превземе базата в Севастопол. Вече са били подготвяни подобаващите
при такива агресии релации на продажни медии в духа на това, че „
народът с ликуване посрещна военните кораби под звездно-раиран флаг
“.

Народът и Real Politik
Благодарение на американските политолози, сред по-голяма част от нашите експерти
здраво е вкоренено мнението, че с всички политически процеси в света се занимават „ел
итите“
.В„
реалната политика
“ се взима под внимание само баланса на силите, „
вакуума на властта
“, съотношението на въоръженията, а народът не играе абсолютно никаква роля.

Събитията в Крим обаче изцяло опровергаха тази гледна точка. Веднага след
майданния преврат тълпи народ в Крим излязоха по улиците на Севастопол и
Симферопол. След два дни обсада на парламента на Автономна република Крим
премиерът А. Могильов, който се оказа, че е на страната на киевските пучисти, бе
свален от поста си. На поста председател на Министерския съвет с решение на
Върховния съвет на републиката бе назначен С. В. Аксьонов. На 16 март бе проведен
референдум, след резултатите от който Крим се възсъедини с Русия. „Именно тези
събития
, пише
италианският журналист,
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изцяло провалиха плановете на САЩ“.

Американците по всевъзможни начини се опитваха да провалят плановете за
провеждане на референдум. Корабите на Военноморския флот на САЩ в края на
февруари обърнаха и потеглиха в посока Турция. На 5 март ескадрата стигна Анталия,
влезе в турската база и се установи там в очакване на нови нареждания. Само
есминците „Трекстън“, „Доналд Кук“ и фрегатата „Тейлър“ влязоха в Черно море и
се насочиха към северното крайбрежие на Крим под предлог, че там ще бъдат
проведени съвместни военноморски учения заедно с кораби на България и
Румъния.

Руските власти обявиха, че „Доналд Кук“ се е опитал да наруши работата на антените на
Центъра за космическа връзка на Черноморския флот и функционирането на военните
спътници, работещи в електромагнитен спектър. Тази най-нова система позволява на
радарите и навигационните системи в Крим да получават данни за броя на самолетите
върху палубите на самолетоносачите, готовността им за излитане, а също така и за
изстрелването на ракети. Руските военни самолети СУ-24 МР бяха принудени да
реагират на тази агресивна акция, прелитайки няколко пъти с бръснещ полет
непосредствено над американските кораби и блокирайки напълно работата на
корабните радарни системи.
Това предизвиква у
американските моряци, не свикнали с подобно поведение, пристъпи на паника. Мнозина
незабавно подават рапорти за уволнение, 24 човека искат незабавно да им бъде
оказана психологическа помощ.
Извън очевидните агресивни актове от страна на ВМФ на САЩ, руските
спецслужби получават сведения и за това, че на американските кораби в пълна
бойна готовност се намират шест групи морски пехотинци, всяка от 16 човека,
чиято цел е тайно прехвърляне на кримското крайбрежие и организиране на
диверсионни и терористични актове на полуострова
, всяване на паника сред мирното население. Като например взривове в градския
транспорт в пиковите часове или в административни учреждения, след което за тях да
бъдат набедени „
руски шпиони
“. Страхът и паниката в навечерието на референдума биха могли да провалят
гласуването и съответно да дезавуират неговите резултати. За да се избегнат подобни
действия, пише Блондет, на руските патрули им се е наложило да засилят контрола по
улиците на Севастопол.

Че всичко това не е било напразно опасение за несъществуваща заплаха, се
потвърждава от сведенията, публикувани в един от кримските интернет сайтове за
залавянето на „спецназовци“ (членове на отряди със „специално назначение“ - бел.
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прев.) от страни, членуващи в НАТО (те говорели на румънски език).

Западни експерти отбелязват, че в отговор на появата край бреговете на Крим на
американски есминци (включително и на „Трекстън“, оборудван с крилати и
радиоуправляеми ракети) Русия отговаря с разполагане в Севастопол на ракетния
комплекс „Бастион“, предназначен за унищожаване на кораби на противника с
използване на мерки за смущаване на радиовръзката и радиоуправлението
чрез дронове и крилати ракети. Системата е оборудвана с ракети „Яхонт“ (СС-Н-26),
способни да поразяват цели в радиус 300 км.

С помощта на най-съвременни системи е пресечен също така опитът за прелитане над
полуострова на цяла ескадрила радиоуправляеми дронове, изстреляни от
Днепропетровск с цел разузнаване на ситуацията в Крим малко преди референдума.

02.03.2015

следва
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