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Kaip pats gyvenimas ir gamta – jūros ir vandenynai, taip ir bet kuri veikla išgyvena
savo pakilimus – potvynius ir atoslūgius. Gyvenime, kaip ir Istorijoje, yra Asmenybė –
yra ir sėkminga veikla.
Rusijos KGB (dabar vadinama FST – Federalinė saugumo tarnyba) atėjus į jos
gretas jaunam, žvaliam ir kvalifikuotam darbuotojui Vladimirui Putinui, ir ypač jam
tapus Rusijos vadovu, jo vadovaujama kagėbistinė aplinka Rusijos valdymo sistemoje
pasiekė savo galybės apogėjų.
Ir Ježovas ir L. Berija mokėjo tik žudyti, būdami KGB Olimpe. Paleido tokią žudymo
mėsmalę, kurios smagratis sukkosi dieną ir naktį nesustodami. Rojaus Medvedevo
duomenimis vien tik sovietiniuose lageriuose buvo nužudyta 45 milijonai komunistinės
Rusijos imperijos pavergtų rusų ir jos okupuotų kraštų tautų žmonių. Vladimro Putino
diriguojamas KGB (FST) moka ne tik žudyti – oponentus savus, ukrainiečius ir
sirijiečius. Ježovas ir Berija buvo vietinės reikšmės galvažudžiai. V. Putinas dešimtis kartų už juos abu
intelektualesnis, kultūriškai gerokai apsitrynęs kagėbaudamas daugelį metų Vokietijoje. Todėl ir jo siekiai –
kitoki: pajungti savo valiai – melu, šantažu, pinigais, pažadais ir kitokiomis priemonėmis visą pasaulį.
Geopolitinė situacija šiems jo siekiams, kaip niekada palanki. Demokratijos be ribų ir politinio korektiškumo
išsekinta, pavargusi ir jau visiškai bejėgė Europa prašyte prašosi barbaro rankos Todėl jau – vieša paslaptis,
kad V.Putino hakeriai įtakojo rinkimus Moldovoje ir Bulgarijoje, Serbijoje ir Juodkalnijoje, Prancūzijoje, o
dabar – jau ir Amerikoje.
V. Putinui pavyko suburti stiprią, KGB idealams, ištikimą komandą, įjungiant į ją ir derybininką Lavrovą,
kuri būdama šalia V.Putino, atsikratė, Stalino žodžiais tariant, nugalėtojams visiškai nereikalingo savybės –
Chimeros, vadinamos SĄŽINE.
Sorbonos prof. Fransuaza Thom, neseniai rašė, kad V. Putinui jau pavyko putinizuoti beveik visą Europą,
turint tikslą suskaldyti Europos Sąjungą ir jos vienybę.
Visi prisimename, kaip įsiliepsnojus Rusijos-Ukrainos karui, kur žuvo dešimtys tūkstančių Ukrainos ir
Rusijos motinų vaikų, atskubėjo su taikos balandžių misija Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Prancūzijos
Prezidentas Olandas (Holland). Kaip pas valdovą, kuriam nori tarnauti ir pasiruošę jam padėti spręsti
Ukrainos problemą. O jam nė motais: kaip žudė ukrainiečius Rusijos ginklais, taip ir žudė. Kaip žudė
sisirjiečius bombomis, taip ir žudė.
O V. Putino patyrusi kagebistų komanda šmirinėjo po visą Europą ir mezgė ryšius su Europos valstybių
partijomis ir visuomeniniais judėjimais. Rezultatai – stulbinantys: su Kremliaus partija pasirašė
bendradarbiavimo sutartį Australijos Laisvės partija; tokio pat pavadinimo Austrijos Laisvės partija;
Prancūzijos – Nacionalinis frontas, vadovaujamas Marinos Le Pen, pamalonintas savo rinkiminei kampanijai
Maskvos banko padovanotais 40 mln. eurų; partija „Alternatyva Vokietijai“; Vokietijos Nacionaldemokratų
partija ir Vokietijos judėjimu „Europiečiai patriotai prieš Vakarų islamizaciją“ „PEGIDA“; Vengrijos
radikaliausia partija „Jobbik“; su Italijos – Šiaurės lyga ir t.t. Dabar plačiai diskutuojama ar
bendradarbiavimo sutartį su Rusija pasirašys ir mūsų Seimas, konkrečiai domi nuojanti Valsytiečių ir žalųjų
partija? Ar nenuves Lietuvos, į juodojo voro tinklus?
Kaip ir sovietiniai laikais Maskva ir dabar tai daro paslapčia, moko ir kitus meluoti, todėl paviršiuje
matosi to glaudaus bendradarbiavimo tik ledkalnio viršūnėlė. Žinoma tik, kad viena iš aktyviausiai ryšius su
Rusijos specialiosiomis tarnybomis palaikanti nevyriausybinė organizacija „Kontinentinio bendradarbiavimo
centras, įsikūręs Miunchene, ir, matyt, finansuojamas Rusijos, turi tikslą – „išvaduoti Europą iš amerikiečių
hegemonijos pančių ir tuo pačiu padaryti galą Europos gyventojų keitimui neeuropietiškomis tautomis,
vykstant masinei migracijai“ (Rusijos „penktoji kolona“ kasasi po Europos pamatais // delfi lt. – 2017, 01.
05).
Rusijos visuomeninės organizacijos veikėjo K. Malofejevo, aktyviai kovojančio už Eurazijos šalių sąjungos
kūrimą ir klestėjimą, kvietimu, Maskvoje lankėsi vienas iš partijos „Alternatyva Vokietijai“ lyderis
Aleksanderis Gaulandas; o šios partijos jaunimas aktyviai bendradarbiauja su prokremlišku jaunimo
judėjimu. (Ten pat).
Politologo B. Reitchusterio nuomone, toks bendradarbiavimas padeda rusams skaldyti Europos Sąjungą ir
siekti savų tikslų visoje Europoje. Vokietijos valdžia, jau daug kartų patyrusi motyvuotų kibernetinių Rusijos
hakerių atakų:2015 m. sausį tuometinio Ukrainos premjero Arsenijaus Jaceniuko vizitą Vokietijoje,
prorusiška programišių grupuotė įsilaužė į Vokietijos Parlamento, taip pat ir į Angelos Merkel puslapius ir
žlugdė jų veiklą. Rusiškų programišių grupuotė APT28 arba „Fency Bear“ įsilaužė į Bundestago serverius ir
keletą mėnesių rinko informaciją, 2016 m. pavasarį ta pati programišių grupuotė bandė įsilaužti į Krikščionių
demokratų partijos serverius (Goda Jurevičiūtė. Vokiečiai baiminasi Rusijos kibernetinių atakų // Lietuvos
žinios. 2017. saus. 3).
2017 m. vyksiančiose rinkimuosi tikimasi aktyvaus Rusijos kišimosi į prierinkiminę kampaniją, JAV
pavyzdžiu, pasitelkiant dezinformacijos skleidimą ir diskreditavimą (Rusijos „penktoji kolona“... Ten pat).
KGB PASTANGOS PUTINIZUOTI AMERIKĄ
Šiuo metu liepsnoja V. Putino mėginimo užvaldyti JAV Baltuosius rūmus skandalas. Paviešintoje JAV
žvalgybos ataskaitoje rašoma:“Rusija siekė paveikti JAV prezidento rinkimų rezultatus Donaldo Trampo
naudai“ (Paviešinta JAV žvalgybos ataskaita: Kremlius veikė Trampo pergalės rinkimuose // Alfa. Lt. –
2017, saus. 9).
Toje ataskaitoje paaiškinami ir Rusijos kišimosi į JAV vidaus politiką tikslai: „Pakirsti visuomenės
tikėjimą demokratiniu procesu Jungtinės Valstijose; diskredituoti valstybėje H. Clinton ir pakenkti jos

rinkiminiam ir prezidentiniam potencialui... Kremlius turėjo aiškią prevenciją prezidentų lenktynėse t.y.
Donaldą Trampą“ (Ten pat).
Ataskaitoje įvardijamos ir priemonės, kuriomis tai buvo daroma: „Kibernetinės atakos, įtaka per
Kremliaus valdomas žiniasklaidos priemones, apmokamus socialinių tinklų vartotojus, vadinamus „troliai“...
Su didžiuliu užtikrintumu Žvalgyba praneša, jos Rusijos Vyriausioji žvalgyba (GRU), nutekinusi informaciją
kibernetinėse operacijose, perdavė šią WikiLeaks šaltiniams“ (Ten pat).
Internetinio portalo žurnalistai nustatė, kad Rusijos ir D.Trampo ryšiai užmegzti nuo 1987 metų,
kai D.Trampas pirmą kartą atvyko į Maskvą, rekomenduotas Rusijos ambasadoriaus Vašingtone
Jurijaus Dubinino. Svečias buvo apgyvendintas prabangiame, KGB globojamame viešbutyje „Inturist.“
Tąkart D. Trampas su aukštais SSRS pareigūnais vedė derybas dėl dviejų dangoraižių statybos Maskvoje ir
Leningrade. Ir nors tada derybos nepavyko ir D. Trampas negavo užsakymo dangoraižių statybai, KGB jau
jo iš akiračio nepaleido. Viešojoje spaudoje pasirodė žinutė, kad jau 1988 metais jam pavyko parduoti
prabangius rūmus Amerikoje Palm Byče Rusijos oligarchui Dmitrijui Rybolovlevui (?!). KGB užvesta D.
Trampui dosje pasipildė dar vienu įrašu. Taigi, D. Trampas Maskvos svečiu buvo 1987, 1988 ir 2012 metais.
Dabartinės JAV prezidento rinkiminės kampanijos metu D. Trampas atvirai žavėjosi V. Putinu, jo
asmenybe ir jo vedama politika, siekiant Rusijai sugrąžinti jos stalinistinę didybę. Politologas tarptautininkas
Paulas Roderikas Gregory neseniai spaudoje pateikė savo ir tokią šio reiškinio vertinimo versiją: ‚Tačiau jo
(D. Trampo – O. V.) susižavėjimas tuo, kad V. Putinas yra suvokiamas kaip stipri asmenybė ir stipri politinė
figūra, mums atskleidžia, jog jis nori būti suvokiamas taip pat“. (Paulas Roderikas Gregory. D. Trampas ir
V.Putinas – realios JAV ir Rusijos draugystės pradžia // Delfi. lt. – 2016.08.04).
Daug ką nustebino ir D. Trampo rinkiminės kampanijos metu išsakyta nuostata, kad „bandymai
aneksuotą Krymą atimti iš Rusijos ir jį grąžinti Ukrainai galėtų sukelti Trečiąjį pasaulinį karą
(D. Trampas įspėja: bandymas atimti Krymą sukels Trečiąjį pasaulinį karą // Delfi.lt. -2016-08-02.
Tačiau tik nedaugelis politikų ir politikos žinovų suprato, kad D. Trampas rinkiminės kampanijos metu
kalbėjęs, kad jis išrintas JAV prezidentu, visas jėgas skirs tik Amerikai ir amerikiečiams, izoliuodamasis nuo
pasaulio – tegul jis pats rūpinasi savimi.
Tie žavėjimosi pliūpsniai V. Putinu supykino ne tik JAV Demokratų partijos elitą, bet ir daugelį
respublikonų. Apie tai informavo mums jau gerai žinomas publicistas iš Amerikos Andrejus Piontkovskis. Jo
nuomone, D.Trampo „putinofilija“ gali tapti išrinktojo JAV prezidento, kurio ir inauguracija – jau ne už kalnų,
negandos vėju, nes Amerikos Kongresas yra pasiruošęs imtis sankcijų prieš Rusiją, už kišimąsi į Amerikos
vidaus politiką. Kongresas apie tai jau pranešė D.Trampui ir pagrasino, kad jis imsis ryžtingų veiksmų, jeigu
tik D.Trampas po inauguracijos stengsis Amerikos sankcijas Rusijai panaikinti (Kavkazcenter – 2017.01.03).
D. Trampas pirmoje oficialioje spaudos konferencijoje pirmąkart pripažino, kad Rusija įsilaužė į JAV
demokratų serverius, bet ir pareiškė, kad jeigu Rusijos prezidentas mėgsta D. Trampą, tai yra „tik
privalumas“ (Delfi.lt. -2017, 01.11).
Dar 2016 m. kovo mėnesį Eglė Samoškaitė, žurnalistė, turinti puikią istorinių geopolitikos lūžių uoslę,
pakalbino JAV laikraščio „The Daily Beast“ redaktorių Michaelą Vaisą (Weiss), paprašiusi pakomentuoti
geopolitinę situaciją.
M. Vaisas atskleidė svarbiausio geopolitikos lūžio faktą: „ESMINIAI POKYČIAI PASAULYJE JAU ĮVYKO:
PASAULIO TVARKA VIENU ŽINGSNIU PASISTŪMĖJO RUSIJOS TROKŠTAMO DAUGIAPOLIŠKUMO LINK“
(žinoma, realizuojat ir imperialistinės Rusijos amžinąjį dėsnį „Skaldyk ir valdyk“, įvestą, kaip vieną iš
pamatinių carienės Jekaterinos II, vykdytą ir bolševikinės imperijos laikais, ir dabar V. Putino suaktyvintą).
Kremlius nuoširdžiai džiaugėsi savo kagėbistine visagalybe, tikėdamasi, kad D. Trampas, atsiribojęs nuo
pasaulio, parklupdys Ameriką ir ji taps Maskvos paklusniu vasalu, valdomu starptautiniais susitarimais, kurių
pati Maskva niekada nepaisė.
Kodėl taip atsitiko? Spėjama, kad 43 Amerikos prezidentai savo veikla siekė sustiprinti Amerikos
vaidmenį pasaulyje: Amerika tapo stipri ir galinga. 44-asis Prezidentas Barakas Obama, inteligentiškas ir
tolerantiškas žmogus, neapsikentęs, kad Amerika vadinama pasaulio policininku, „apleido pasaulio
policininko vaidmenį. Natūralu, kad JAV praradus aktyvumą, Maskva ėmėsi
veiksmų ir užpildė vakuumą.“ (Eglė Samoškaitė. JAV leidinio redaktorius: turime informacijos, kuria galima
pagrasinti V. Putinui //Delfi.lt. – 2016.03.10).
JAV ir Rusijos santykiai iš karto pasikeitė. „Pasak pašnekovo, Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė
spaudai Marija Zacharova, apie Vidurio Rytus sakydama, kad kam nors įvykus visi skambina Vašingtonui,
bet Vašingtonas skambina Maskvai beveik attitinka tikrovę“ ( M.Weiss). Žinoma, V. Putinui dare nepavyko
pasiekti, kad „ visi skambintų pirmiausiai Maskvai, bet judame ta linkme“ (M.Weiss).
M. Vaiso nuomone, Kremliaus KGB juodieji vorai įviliojo Amerikos prezidentą Baraką Obamą į savo
voratinklius susitarimais „P plius 1“ (JAV, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Rusija plius Vokietija) Susitarimu
su Iranu dėl branduolinės programos,
Minsko susitarimu dėl palaiubų Ukrainoje (Rusija, Ukraina, Prancūzija, Vokietija),
Paliaubų susitarimu Sirijoje (Rusija, JAV).
Pasak politologo, šie trys susitarimai „supančiojo JAV rankas, todėl dabar Vašintonas bijo provokuoti
Rusiją, jei nenori, kad kažkuris iš tų ssusitarimų, iš kurių svarbiausias su Iranu žlugtų.“
(Ten pat). O iš tikrųjų žlugo Amerikos didybė ir pasaulio žmonių pasitikėjimas Amerika.
O pasaulio judėjimas Kremliaus linkme kasmet darosi intensyvesnis: Izraelio premjeras su savo
rūpesčiais vyksta į Maskvą, jau ne pas B.Obamą, o pas V. Putiną, Saudo Arabija sėkmingai sudaro
kontraktus su Maskva dėl ginklų, nors jų požiūriai į Sirijos problemą nesuderinamai skiriasi. Egipte išklijuoti
trijų tipų plakatai, kuriuose puikuojasi Abdelis Fataahas el-Sisi, G.A.Nasseras ir V. Putinas. (Ten pat).
Taigi šiuo metu V.Putino Rusija tampa galios centru ne tik Artimiesiems Rytams, bet jau ir visai Europai.
Ar pavyks putinizuoti Ameriką, valdant JAV Prezidentui Donaldui Trampui – neilgai trukus pamatysime.
Dabar prognozuoti sunku.
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