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• Дали съвременна Германия ще повтори грешките на близкото
минало?!
В свой коментар пред в. „Зюддойче цайтунг“ германският министър на отбраната Урсула
фон дер Лайен обяви, че през следващите години предстоят редица нови мерки - голямо
нарастване на военния бюджет, увеличение броя на военнослужащите от 178 хиляди на
198 хиляди души, плюс 61 400 цивилни служители, предприемане на нови военни
операции на Бундесвера (армията) в чужбина.

Тенденцията не е нова, но исканията на германското правителство за
превъоръжаване станаха особено агресивни след избирането на Доналд Тръмп за
президент на САЩ. Набелязани са 99 индивидуални мерки за повишаване на
ефикасността и възможностите на Бундесвера, сред тях привличане на специалисти по
проблемите на организацията и за работа в кибернетичното и информационното
пространство, обучение на екипажи за модерните военни кораби “Korvetten K 130”,
укрепване на логистиката, създаване на шести танков батальон и пр.

Значи Бундесверът се подготвя за война, защо иначе ще се правят инвестиции в личен
състав и военно снаряжение? По думите на мнистър Урсула фон дер Лайен,
Бундесверът е необходим повече от всеки друг път с оглед на борбата против
„Ислямска дъжава“,
стабилизирането на Мали,
предотвратяването на контрабандния трафик на хора в Средиземно и Егейско море и
което е особено важно „нашето
значително присъствие в балтийските държави, осъществявано в рамките на НАТО
“.

По натовска линия Германия е прехвърлила в Литва танкове, други военни автомобили
и въоръжения, като досега към Прибалтика са отпътували 9 влака. За там заминават и
450 германски военнослужащи, които ще ръководят бойна група на НАТО в състав 1000
души.

Прехвърлянето на натовски войски в Прибалтика и Полша е част от кампанията за
ескалацията на конфликта на НАТО с Русия. Решението за тази ескалация беше взето
на срещата на високо равнище на пакта във Варшава през юли 2016 г.
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Кампанията включва разполагането на ракетни системи в Полша и Румъния, създаване
на сили за бързо реагиране в състав 5 хиляди души и увеличаване на силите за отговор
на НАТО от 13 хиляди на поне 40 хиляди войника.

Ще бъдат създадени и други бойни групи – в Литва, както се спомена, под
ръководството на Германия, в Естония - под ръководството на Великобритания, в
Латвия - под ръководството на Канада, в Полша - под ръководството на САЩ.

Медийни издания като „Шпигел“ посочват „завземането на украински Крим от Русия“
като оправдание за голямото натрупване на натовски войски на руските граници и за
изпращането на германски батальон в Източна Европа. Това е първият подобен
батальон, откакто Вермахтът (нацистката германска армия) претърпя поражение в
Съветския съюз през Втората световна война.

Това „оправдание“ преобръща фактите с главата надолу. Истинският агресор е
НАТО, а не Москва. Преди да се извърши интеграцията на Крим към Русия, Вашингтон и
Берлин вече бяха организирали в тясно сътрудничество с крайната украинска десница
преврат против проруското правителство на Янукович в Киев и НАТО се приближи още
по-плътно да руските граници. Оттогава пактът непрекъснато изостря обстановката и
използва отбранителните по своя характер действия на Москва, за да засилва своето
военно присъствие край руските граници и да оказва военен натиск върху Русия.

За това на какво са готови германските елити в своя милитаристичен устрем,
свидетелства публикуваният във в. „Тагесшпигел“ коментар на политолога
Максимилиан Терхале
под заглавие „Ядрени оръжия против Русия:
Германия има нужда от ядрени оръжия“.
Според автора, който е бил съветник по проблемите на сигурността в Министерството
на отбраната, за да е в състояние да ограничи силата на
„путиновска Русия
“ и за да опази независимостта на Европа, Германия трябва да е готова за военни
действия, а също така да притежава ядрени оръжия.

Терхале аргументира своите фантазии, като изтъква „проруския курс“ на
американския президент Тръмп, както и характера на ядрените арсенали на
съюзниците Великобритания и Франция.
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Според Терхале тези арсенали са твърде маломерни и отчасти остарели, поради което
не могат да осигурят възпиране на противника. Нещо повече, не може да се разчита,
пише Терхале, че двете страни ще гарантират ядрената защита на Германия и
ядреното нападение против Русия.
В
един „
най-лош сценарий
“ Германия трябва да е в състояние да защити сама себе си и това „
тя дължи на своя народ
“, заявява германският политолог.

Четейки всичко това, човек започва сериозно да се съмнява в здравия разум на
Терхале и хора като него. Като специалист по проблемите на сигурността, той би
трябвало да знае, че „най-лошият сценарий“, т.е. ядрената война с Русия, крие
потенциалната опасност да изтрие не само населението на Германия, но и целия
човешки род от лицето на Земята. Населението на Европа, и не само, всички слоеве на
обществото, трябва да се отнасят напълно сериозно към подобни безумни коментари.

Няколко десетилетия след края на Втората световна война германската управляваща
класа, изглежда, отново се подготвя да извърши ужасни престъпления, за да наложи
със сила своите геостратегически и икономически интереси в света.

(По Johannes Stern. German army announces major expansion as tanks roll into Eastern
Europe, WSWS, 24 February 2017)
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