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&bdquo;Путин, който не отиде на война&hellip;&ldquo;
Ето каква идея за заглавие ми хрумна, когато седнах да пиша този материал. А такива
материали вероятно все по-често ще се пишат, защото във въздуха мирише на&hellip; военен
конфликт. И това е страшно. В последно време в някои сайтове направо се върти зловещото
предупреждение, че Третата световна война започва през пролетта на&hellip; 2019-а. И
приписват тези думи на Ванга&hellip;
Но&hellip; защо Путин!? Може ли Путин да предотврати голям апокалипсис на земята? Да,
той вече го прави. Путин е прозорлив и хладнокръвен ръководител. Той умее да изчаква и
така дава шанс на противника си да преосмисли своята позиция&hellip;
Путин далеч не е нерешителен, както на някои им се иска. Путин просто умее да владее
нервите си за разлика от много свои &bdquo;партньори&ldquo; на Запад (както руснаците
наричат така своите откровени недоброжелатели). И им дава още веднъж шанс да овладеят
антируската си истерия... Руският президент е бивш разузнавач, един от най-добрите в
съвременната руска школа, и отлично знае как да постъпва в напрегнати моменти...
Някъде вярно и находчиво бе изразена мисълта, че руснаците не започват войни.
Руснаците приключват войните. В началото на 19-и век приключиха тоталната война на
Наполеон над Европа и Русия. (Спомняйки си големия обрат при сблъсъка му с руската армия
край село Бородино, по-късно, вече като заточеник, Наполеон Бонапарт възкликва за
руснаците на остров Света Елена: &bdquo;&hellip;Каква дързост, какви хора&hellip;&ldquo;)
След повече от 100 години приключиха тоталната война на Хитлер над света и Русия&hellip;
Могат да се изброят още много аргументи в полза на качествата на руския президент. И на
руския народ. Но това не е необходимо. Необходим е анализ как да не се стигне до Трета
световна война. А Путин именно това прави &ndash; да не се стигне до следваща глобална
война. Самият той наскоро каза, че Трета световна война е възможна, но след нея &ndash;
т.е. Четвъртата световна война, ще се води с тояги и камъни&hellip; Това означава, че САЩ и
техните сателити нямат шанс. Никакъв шанс. Русия едва ли ще бъде победител в глобален
военен конфликт. Но тя в никакъв случай няма да бъде губеща, губещ ще е целият свят. Ако,
според данни на учените, преди нас е имало два унищожителни апокалипсиса на земята
(според руски учени - от 1980 година, те са 6), то наистина ли наближава поредният? Може
ли да се разчита на здравия разум на ръководителите на големите военни държави?
Историята, дори само отпреди 73 години, категорично отрича това&hellip;
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