NA WSCHODZIE BEZ ZMIAN
MICHAŁ MOŃKO
To kolejna umowa podpisana w Mińsku przez Rosję, Ukrainę, Francję i Niemcy.
Kolejna umowa, bo poprzednia została pogwałcona przez Rosję i separatystów. Jawi się
zatem pytanie, czy ta druga umowa też nie zostanie podeptana. W tej kwestii media
prezentują skrajne opinie. „To wysoka cena za pokój” – stwierdza Wołodymyr Ohryzko,
doświadczony dyplomata, były minister spraw zagranicznych Ukrainy. Pojawia się też
pytanie: „Czy Mińsk jest powtórką Monachium czy Jałty?”.
Zdaniem Michaela Thumanna z „Die Zeit”, w Mińsku „Putin po raz kolejny otrzymał
na piśmie podboje separatystów”, nie czyniąc na rzecz Ukrainy poważnych koncesji.
W mediach przeważa pesymizm co do utrzymania się pokoju na wschodzie Ukrainy.
„Frankfurter Rundschau” pisze wprost: „Wiele mediów wątpi w trwałość uzgodnionego
rozejmu”.
„Musimy najpierw ocenić wdrożenie planu pokojowego – powiada sprytna Litwinka,
Dalia Grybauskaite, prezydent Litwy. – Do marca na pewno żadnej dyskusji o sankcjach nie
będzie. Jeśli zaś okaże się, że to drugie mińskie porozumienie nie jest przestrzegane,
powrócimy do tematu sankcji gospodarczych” .
Wszystkie media rosyjskie, drukowane i elektroniczne, łżą każdego dnia o polskich
oddziałach po stronie Ukrainy. Ostatnio ukazały się też doniesienia, że Polska chce
zaanektować część Ukrainy. Np. „Komsomolskaja Prawda”, uważana za tubę propagandową
Putina, pisze: „Szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna powiedział głośno to, co wielu
w Warszawie mówi szeptem. Polska chce odzyskać swoje dawne ukraińskie kolonie”.
Zwycięstwo na wyciągnięcie ręki
mowę o zawieszeniu broni podpisano w czwartek. Strzały miały umilknąć w nocy
z soboty na niedziele. Ale nie umilkły. A znając Rosję, można twierdzić, że umilkną
dopiero wówczas, gdy Ukraina padnie na kolana przed Moskwą. Rosja bowiem nadal
przerzuca w rejon walk setki pojazdów i tysiące rosyjskich żołnierzy. Zwycięstwo Rosji, można
rzec, jest na wyciągnięcie ręki… Putina.
Austriacka gazeta „Der Standard” pisze, że już w czwartek szef Kremla odniósł w Mińsku
wielkie zwycięstwo, realizując swoje interesy na Ukrainie. Zwycięstwo odnieśli także Holland
i Merkel. Nie było więc w Mińsku pokonanych, oczywiście poza Poroszenką.
Umowa m.in. przewiduje stworzenie neutralnej „strefy buforowej” i wycofanie broni
ciężkiej.
Ale w sobotę „The Irish Times” pisał o zaciętych walkach we wschodniej Ukrainie.
Separatyści wciąż atakowali z użyciem najnowocześniejszego sprzętu. Chcieli do północy
zdobyć jak najwięcej terytorium. Przeciwnikiem rosyjskiego Goliata są uzbrojeni w lekką broń
ukraińscy chłopcy.
Ostatnie ataki Rosjan szły w kierunku Debalcewa. Moskwa zaprzecza jakoby była stroną
konfliktu. Przedstawia się jako kraj neutralny. I tak została określona w Mińsku. Nie jest
agresorem. Nie ma żadnych obowiązków wobec Donbasu. Chce jedynie z serca pomagać
swoim rosyjskim braciom.
W rozmowach w Mińsku nie było mowy o Krymie. To temat, którego od wielu miesięcy
nie ma w Unii Europejskiej. Teraz drugim nieistniejącym tematem stała się granica między
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Ukrainą i Rosją. W tej sytuacji Rosja ma wszelkie możliwości dostarczania separatystom
nowoczesnej broni.
„Wojska separatystów, zmodernizowane przez Rosję, są w ofensywie – pisze Michael
Thumann w „Die Zeit”. – Wojska ukraińskie wycofują się. Wzięci do niewoli ukraińscy
ochotnicy są rozstrzeliwani przez Rosjan (film i zdjęcia zbrodni na: naszeblogi.pl). To
przypomina rok 1920, gdy bolszewicy rozstrzeliwali polskich ochotników.
Gdy wojna się nasila, Putin jest szybszy od Zachodu, bo na Kremlu samodzielnie
podejmuje decyzje. Natomiast w Brukseli decyzje w sprawie wojny wypracowuje 28 państw
– członków Unii Europejskiej. „Putin jest nawet szybszy od Obamy – stwierdza Thumann.
– Putin trzyma wojnę na Ukrainie w swoich rękach”.
Nieistniejąca czerwona linia
iektórzy polityczni komentatorzy przypominają, że po zakończeniu zimnej wojny
zapomniano na Zachodzie o strategii odstraszania.
„Zdawało się, że Rosja stała się partnerem postsowieckich kolonii w Europie
Wschodniej, które stały się członkami Unii Europejskiej i NATO – pisze Berthold Kohler z
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”. – A tu Putin nagle wyciągnął ręce na Zachód, wobec tego
NATO szybko wydobyło z kieszeni już zakurzone podręczniki na temat teorii i praktyki
odstraszania Rosji”.
Z podręcznika powinno wynikać, że należy wyrysować agresorowi czerwoną linię, której
on nie może przekraczać. Trzeba jednak powiedzieć, że owa linia, podobnie jak granica
ukraińsko-rosyjska, nie jest ustalona.
Przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Anne Brasseur, pochodząca z Luksemburga, gdzie słowa Putina odczytuje się jak Biblię, powiedziała o umowie
z Mińsku, że jest to dobry znak, dający nadzieję na rozwiązanie kryzysu. „Ustalenia w Mińsku
stanowią szansę, choć nie usuwają przeszkód”.
Brassaur, nie odróżniając ofiary agresji od agresora, wezwała strony konfliktu do „odpowiedzialnego działania”, co mogłoby umożliwić osiągnięcie ostatecznego porozumienia. Na
spotkaniu z prezydentem Poroszenką, przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego
zaapelowała: „Nade wszystko należy powstrzymać przemoc”.
Dalej Brassaur przekonywała, że szansa na nastanie pokoju jest dla Ukrainy szczególnie
ważna. „Pokój bowiem przyspieszy wprowadzanie niezbędnych reform”. No i właśnie o tym
wie Putin. Wie, że wojna powstrzyma reformy, chaos zmęczy Ukraińców i znowu będzie to
kolonia Rosji.
Na koniec przewodnicząca Brasseur z radością przyjęła zakomunikowaną jej przez prezydenta Poroszenkę wiadomość, że porozumienie mińskie przewiduje uwolnienie z rosyjskiego
więzienia ukraińskiej pilotki, Nadii Sawczenko. Na tę wiadomość, za pośrednictwem agencji
RIA-Nowosti, zareagował rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.
„Podczas rozmów w Mińsku Rosja niczego nie obiecywała w sprawie ewentualnego
uwolnienia ukraińskiej pilotki Nadii Sawczenko” – stwierdził Pieskow. Dodał ponadto:
„Przedstawiciele Rady Europy nie będą dopuszczani do więzionej pilotki ze względu na to, że
Federacja Rosyjska została pozbawiona głosu i udziału w organach kierowniczych Rady”.
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Fałsz podszyty kłamstwem i hipokryzją
zatem umowa ledwo podpisana jest błędnie interpretowana albo najzwyczajniej lekceważona i niewykonywana.

Wołodymyr Ohryzko, były minister spraw zagranicznych Ukrainy, powiedział, że zawarta
w Mińsku umowa zawiera wiele punktów, które mogą być niekorzystne dla Ukrainy.
Negatywem umowy jest brak perspektyw na kontrolę przez Kijów granicy rosyjskoukraińskiej. Pozytywem jest zawieszenie broni, wycofanie wojska i zwolnienie jeńców.
„W sumie dokument jest wymuszony – stwierdza Wołodymyr Ohryzko. – Jego przyjęcie
było konieczne, aby zatrzymać działania wojenne. Ale tu jest więcej min, niż sobie
wyobrażamy”.
Zapisem umowy trudnym do przyjęcia przez Ukrainę, jest to, że Poroszenko zobowiązał
się do konsultowania ze stroną rosyjską i z separatystami zmian w swoim prawie o decentralizacji państwa i o specjalnym statusie Zagłębia Donieckiego. Umowa przewiduje też
amnestię dla terrorystów, nawet dla tych, którzy rozstrzeliwali jeńców ukraińskich.
Z polskiej perspektywy konflikt na Ukrainie przedstawił wPolityce prof. Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej w rządzie premiera Jana Olszewskiego:
„Zachód w 1938 roku pozostawił Czechosłowację samej sobie, a Hitler zajął ją. Tam
wszystko odbyło się na widoku publicznym, było oczywiste. Dziś w Mińsku nie mamy
natomiast żadnej jasności, co zostało wynegocjowane, na czym opiera się porozumienie, co
z niego wynika, czy walki zostaną rzeczywiście przerwane.
Przecież już w czasie rokowań rozpoczęła się ofensywa rebeliantów na wschodzie
Ukrainy, a granice kraju przekroczyły kolejne wozy rosyjskie. W Mińsku obserwujemy więc
fałsz podszyty kłamstwem i hipokryzją. Trudno spodziewać się, by coś z tego dobrego
wyszło…
My nie mamy powodów, by się cieszyć. Skutki porozumienia z Mińska, w mojej ocenie,
doprowadzą do wojny, która obejmie również Polskę. Nie ma żadnych powodów do radości.
Co więcej, brak Polski w tych negocjacjach i rokowaniach jest kolejnym dowodem na
fałszywość tych negocjacji.
W rozmowach dotyczących Europy Środkowej nie bierze udział kraj o największym
potencjale, jakim jest Polska. W rezultacie Polska nie ma wglądu w rozmowy i decyzje
dotyczące naszego regionu. Brak naszej obecności jest bardzo złym czynnikiem”.
Iskierka Merkel
uńska gazeta „Berlingske” pokazuje, że ten mały kraj dawniej Wikingów rozumie, co się
dzieje w Europie: „Niemoc Europy sprawia, że rosyjski przywódca przenosi granice
Europy i pokazuje, że obszary państw można wziąć przy użyciu brutalnej siły wojskowej.
Rosyjska aneksja Krymu jest teraz faktem, z którym Europa już się pogodziła”.
„Le Monde” pokazuje znowu, że Francuzi niczego nie rozumieją i niczego nie nauczyli się
od czasów Dunkierki. Gazeta widzi jedno tylko zwycięstwo w Mińsku. To stosunki między
Francją a Niemcami. Zgodna współpraca Hollande i Merkel. Zgodne starania o ład na
Ukrainie i dbałość o interesy Francuzów i Niemców.
Wspierany przez Prusaczkę z CDU Putin trzyma się dobrze, choć spadają dochody Rosji
z eksportu ropy, następuje dewaluacja rubla i chwieje się rosyjska gospodarka. W negocjacjach z Zachodem decydujące karty trzyma w rękach Władimir Putin. Siłą rosyjskiego
prezydenta jest gotowość użycia przez niego sił zbrojnych i strach krajów europejskich przed
rozwiązaniem militarnym.
„New York Times” przywołuje opinię Fiony Hill z Instytutu Brookings, która przewiduje
że, podpisana umowa, jak poprzednia, będzie tylko tymczasowa. Hill uważa, że taktyczna
przewaga Moskwy wynika między innymi z faktu, że Zachód otwarcie mówi, że dopuszcza
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jedynie polityczne rozwiązanie konfliktu ukraińskiego, podczas gdy intencje i zamierzenia
Putina wobec sąsiadów można tylko zgadywać.
„Można wygrać grę mając słabe karty, jeśli druga strona cały czas pokazuje, co trzyma w
rękach” – podsumowała Fiona Hill. Putin zna karty Zachodu, bo te karty pokazuje mu Merkel.
Kanclerz Angela Merkel, zauroczona niegdyś komunizmem, a dziś pełna podziwu dla
Katarzyny Wielkiej, której portret wisi w gabinecie kanclerskim, stwierdza: „Jest iskierka
nadziei, ani mniej, ani więcej”. To nadzieja granicząca z pewnością, że niemieckie interesy
w Rosji i rosyjskie interesy w Niemczech pozostaną nienaruszone. Wszystko inne jest kwestią
gry i umowy.
Merkel chce naśladować Semiramidę Północy. Wszak to ona, Katarzyna ze Szczecina,
kazała podbić Krym w XVIII wieku. Katarzyna, córka pruskiego oficera, była twórczynią
prusko-rosyjskiego rozbioru Polski. „Katarzyna rozszerzyła rosyjskie, imperium stając się
jedną z najpotężniejszych kobiet Europy” – powiedziała Merkel dziennikarzowi gazety „Bild
am Sonntag”.
Kapitulacja Zachodu
zisiaj potężna Merkel, zwana królową Europy, pragnie nade wszystko utrzymać
serdeczny i biznesowy sojusz dwu wielkich mocarstw: Niemiec i Rosji.
Czytając więc pisane drobnym drukiem doniesienia Interfaxu, można dowiedzieć
się, że interesy Niemiec w Rosji i interesy Rosji w Niemczech są w dobrym stanie. Francja też
coś załatwiła dla siebie w Mińsku. Hollande uzgodnił bowiem, że Rosja dostanie wreszcie
zbudowane we Francji okręty desantowe typu Mistral. W takiej to sytuacji rzeczą wstydliwą
dla Unii Europejskiej jest mówić o nowych sankcjach dla Rosji.
„To, co się dzieje obecnie, jest odrażającą kapitulacją Zachodu i demokracji – pisze
Janusz Rolicki w „Gazecie Wyborczej”. – O ile NATO i Unia ustąpią ostatecznie Putinowi,
czeka nas prawdziwa tragedia, która zagrozi bezpieczeństwu świata… Jeśli zwycięży opcja
pani Merkel, to aktualnego prezydenta Ukrainy czeka klęska. Przyjęcie zasady, że Ukrainy
Zachód nie uzbroi, oznacza, że państwo to skazane jest na wchłonięcie przez Rosję”.
Tymczasem Brasseur potwierdza z oburzeniem, że podczas sesji plenarnej Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy doszło do „skandalicznego incydentu”. Liderzy Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, Giennadij Ziuganow i Iwan Mielnikow, zostali przed
budynkiem Rady Europy oblani czerwoną farbą.
Sprawcami napaści są prawdopodobnie dwaj ukraińscy radykalni posłowie, niebędący
członkami Zgromadzenia Parlamentarnego.
Brasseur stwierdziła, że Rada Europy przeprowadzi w tej sprawie skrupulatne śledztwo,
zajmie oficjalne stanowisko i przedstawi Zgromadzeniu Parlamentarnemu raport. Wolność
i prawda są bowiem najważniejsze dla Europy. Gdy zaś chodzi o wojnę na Ukrainie, śledztwo
nie jest potrzebne, także nie jest potrzebny raport o rosyjskich dostawach broni dla rebeliantów. Sprawa Ukrainy jest bowiem w rekach Rosji, Francji i Niemiec, które to państwa są
gwarancją, że Ukraina nie wywinie się Rosji.
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