Октомври 1917 - КОМЕТА НА ХОРИЗОНТА НА ИСТОРИЯТА
Автор: Минчо МИНЧЕВ

Октомврийската революция от 1917 г. бе съдбовна последица от февруарския преврат,
който за осем месеца успя да разруши руската държавност, да потопи необятната
империя в безвластие, разгул и смърт, да оголи фронтовете и границите на Русия и да
създаде неминуемите предпоставки за второто действие на бушуващия хаос. Както
пожарът понякога може да бъде угасен от енергията на една взривна вълна, така и
експлозията на извечната човешка мечта и надежда за справедливост се оказа
средството, чрез което успяха да бъдат относително съхранени най-напред границите
на великата империя и върху една шеста част от земното кълбо да се въздигне нова
съюзна държава на плебса, жадуващ за живот в нов икономически строй, без частна
собственост и експлоатация.

Нито последвалата братоубийствена гражданска война, нито интервенцията на
Антантата срещу Русия от четирите географски посоки на света успяха да смутят левия
марш на историята, в който “Русия, в кръв умита”, прекрачваше мъченическия праг на
кървавия залез на една епоха и поемаше към изгрева на друга с опустошена душа,
с не по-малки реки от кръв и страдания, без храм, без бог и благодат, само с една
гола мечта и надежда.

Светът гледаше изумен заревото на кладата, запалена от димящите пури на
плановици и спонсори на петата колона, които се опитваха да превърнат руските
революционери и мечтатели в маши за свои интереси, а съдбите на руските хора - в
съчки и дърва за огъня на кладата.

Октомврийската революция беше историческа необходимост, защото след февруарския
преврат Западът очакваше да тържествува като победител над руската държава,
територията на която вече бе поделена в картите на Великобритания, САЩ, Канада и
дори Япония. Но както показа историята, опасно е да се дели кожата на мечка,
особено когато тя е само ранена.
Държавни преврати като февруарския
могат да бъдат подготвени от чужда агентура, но
революция, която да промени обществения строй, може да извърши само
пасионарен народ като руския, обзет от велика мечта.
Тя е, която поведе милиони хора, за да превърнат новата съюзна държава СССР в
законодател на надеждата, в един грандиозен социален експеримент на съзиданието,
но и на последвалата покруса.

Днес споровете за кометата над хоризонта на историята, наречена Октомври 1917-а,
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продължават. Но една истина остана безспорна: нескончаеми са усилията на Запада
да разгроми Русия; да я разчлени териториално; да заграби богатствата й; да я
превърне в суровинен придатък на своите кризисни икономики. И главно - да очисти
територията от най-непокорния народ на земята, чиито синове до смърт обичат своята
родина. Западът не успя с Наполеон, не успя с Адолф, сега разчита на г-н Майдан.
Руски майдан е въплъщението на неговата вековна мечта.

Оказа се, че не само хората, но и сатаната може да има мечта!

Но Бог гледа. И Бог ще отсъди.

Битката на доброто и злото продължава.
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