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Jedyna Rosja bez winy
Powiem szczerze i prosto z mostu - będzie ostro, kontrowersyjnie i bez ogródek. Jestem
pewny, że nie wszystkim może spodobać się to, co napiszę, zatem jest wybór. Albo przerwać
czytanie teraz, iść na piwo, na spacer lub poczytać książkę, albo czytać dalej. Ale jeśli tak, to
proszę najpierw przeczytać do końca, jednym tchem, bez przerywania i wracania później do
tego tekstu. Znacie mnie dobrze i wiecie zapewne, że są tematy trudne, w których mogę
zachować milczenie, ale jeśli już się zabieram, to walę prawdę prosto w oczy - każdemu, kto
jej powinien wysłuchać, bez względu na to, czy to się komuś spodoba, czy nie. Czasami wolę
niektóre sprawy przemilczeć, jednak czasami trzeba walnąć pięścią w stół. Długo myślałem,
czy brać się za temat białoruskiej rozpierduchy. Z dwóch powodów. Po pierwsze nie
chciałem, żeby był to tekst nieobiektywny (dlaczego - będzie nieco później), po drugie
zastanawiałem się, jak ubrać w słowa to, co musi tu być powiedziane, jednak tak, żeby nie
dolewać oliwy do ognia. Tym bardziej, że studiując politologię nauczyłem się patrzeć na
procesy polityczne nie pod kątem tego, co się dzieje „tu i teraz”. Na kosz pełen grzybów nie
składa się bowiem jeden lub dwa wielkie borowiki, tylko kilkaset drobnych grzybków i co
najwyżej kilka okazałych sztuk. Tak samo w polityce - nic nie dzieje się bez przyczyny.
Dosyć wstępu. Kto czyta dalej, proszę pamiętać, że uprzedzałem.
Obserwowałem wybory prezydenckie w Białorusi nie pierwszy raz. I za każdym razem
widziałem, że próby nacisku z zewnątrz rosły proporcjonalnie do tego, jakie były relacje A.
Łukaszenki z Zachodem. Paradoksalnie jednak, im te relacje wydawały się lepsze, tym
Zachód bardziej próbował wpieprzać się w wewnętrzne sprawy Białorusi. Powiem wprost, że
na sto procent, to nie A. Łukaszenka sprowokował obecny bajzel, jednak bez cienia
wątpliwości przygotował przedpole do tego, by taka rozpierducha mogła sie wydarzyć. Po
kolei. W rzeczy samej Zachód pakował swe pazerne łapska do Białorusi od czasu rozpadu
ZSRR, czy jednak zauważyliście, że ten proces ewidentnie nabrał przyspieszenia po 2014
roku? I tu spieszę wyjaśnić dlaczego.
W marcu 2014 roku miały miejsce wydarzenia Krymskiej Wiosny i po referendum Republika
Krym oraz Miasto Sewastopol wróciły w skład Rosyjskiej Federacji. Oczywiście niemal
natychmiast Zachód - ten pełen hipokryzji i podwójnych standardów Zachód - nałożył sankcje
na Rosję. I jak się zachował A. Łukaszenka? Otóż oświadczył publicznie i na cały świat, że:
„Mnie nie interesuje wynik referendum, mnie nie interesuje jaki procent opowiedział się za
powrotem Krymu do Rosji. Referendum nie powinno się w ogóle odbyć, a Rosja powinna się
z Krymu wycofać. Republika Białoruś nie przyznaje i nie przyzna rosyjskiego statusu
Republiki Krym i Miasta Sewastopola.” - koniec cytatu. Na odpowiedź, dlaczego białoruski
prezydent przyjął taką taktykę nie trzeba było czekać. Stało się tak, ponieważ Rosja
odpowiedziała na sankcje Zachodu i wprowadziła szereg sankcji przeciwnych. W tych
warunkach na arenę po cichu i bez fanfar wchodzi A. Łukaszenka, który nie chciał, żeby
Białoruś popadła pod te same zachodnie sankcje. Kolokwialnie można powiedzieć, że niejako
tylnymi drzwiami, A, Łukaszenka dogadał się z Unią Europejską w kwestii reeksportu
unijnych towarów do Rosji. Objęte embargiem i sankcjami unijne towary trafiały bez
przeszkód do Białorusi, gdzie były przepakowywane w białoruskie opakowania i następnie
wysyłane do Rosji, jako białoruskie. Proceder trwał ponad rok, jednak Rospotrebnadzor
wpadł na ślad i kontrabanda ujrzała czerwone światło. Smród na linii Moskwa-Mińsk jednak
pozostał i unosi się po dzień dzisiejszy.

Wszyscy zapewne słyszeli sporo o trwających długo dwustronnych rozmowach między
przedstawicielami Rosyjskiej Federacji i Republiki Białoruś w sprawie dalszego zacieśniania
wzajemnej współpracy. Miała to być współpraca znacznie bliższa, niż ta, wypływająca z
umów w ramach Unii Euroazjatyckiej i Wspólnoty Niepodległych Państw. Białoruś miała
stać się forpocztą strategicznych partnerów Rosji w kwestii ekonomii, gospodarki,
wojskowości oraz dyplomacji. I tu się podniosła pełna hipokryzji wrzawa zachodnich
szczekaczek, że Rosja chce połknąć Białoruś i dokonać kolejnej „aneksji bez wystrzału”.
Prezydent Łukaszenka - bądźmy szczerzy, chociaż zabrzmi to nieco wulgarnie - nasrał w
gacie i z rokowań zaczął się rakiem wycofywać. Zachowywał się jak panienka, która „i
chciałaby, i boi się”. Czasami deklarował pełną „ gotowość do zjednoczenia, jak brat z
bratem”, czasami jednak podejmował decyzje, które zaprzeczały wcześniejszym
zapewnieniom.
Całkiem niedawno to właśnie białoruski prezydent zerwał rokowania w sprawie dostaw
rosyjskiej ropy naftowej i demonstracyjnie podpisał kontrakt (nie umowę, tylko kontrakt - to
dwie różne sprawy w relacjach ekonomiczno-gospodarczych) na dostawę dla Białorusi
amerykańskiej ropy łupkowej. W myśl tego kontraktu USA dostarcza Białorusi ropę łupkową
(której jakość jest o wiele niższa niż ropy naftowej), ale po cenie ropy naftowej. Ponadto
Białoruś płaci amerykańskiej stronie koszty transportu w dwie strony. Już kiedyś pisałem, że
jankesi przywożą Białorusi ropę łupkową a w powrotnej drodze zabierają zakupioną w Rosji
ropę naftową i transportują ją przez Atlantyk do jednej ze swych rafinerii na Bahamach. Ale
pal licho straty finansowe, skoro tak się chciało postawić na swoim - konsekwencją są straty
polityczne, których efekty widać teraz na białoruskich ulicach.
I teraz coś, co zabolało mnie i przypaliło do żywego. W ostatnim tygodniu przed wyborami w
Białorusi A. Łukaszenka spotkał się typkiem wątpliwej reputacji, W. Zeleńskim z
banderstanu i publicznie oświadczył: „Ukraina powinna walczyć o ukraiński Krym tak, jak
walczy o ukraiński Donbass.” Natomiast dzień lub dwa później publicznie oświadczył, że
„uważa Władimira Putina za swego starszego brata”. Co się tyczy pierwszego, to na efekty
nie trzeba było długo czekać. Już dwa dni po wyborach w Białorusi przy granicy z Krymem
banderstan zaczął koncentrować znaczne siły militarne: artylerię, wojska pancerne i
rakietowe. Jednocześnie w ten sam dzień w Białorusi pojawiło się kilka tysięcy ukraińskich
nacjonalistów, radykałów i pospolitych zadymiarzy, których zadaniem było wspierać
antypaństwowe demonstracje.
Przykłady niedojrzałych politycznie i nieodpowiedzialnych decyzji A. Łukaszenki można
mnożyć, tylko po co? Teraz już nie czas na to, by coś komuś wytykać palcem, tylko czas na
to, by ratować Białoruś przed unicestwieniem. Bo taki może być żałosny koniec mizdrzenia
się do Zachodu. Białoruski przywódca najwidoczniej nie docenił lub zlekceważył
doświadczenia innych państw, które miały wątpliwą frajdę poznać siłę i jakość zachodnich
wartości. Nie wiem, być może myślał, że jest na tyle przebiegły, że uda mu się wszystkich
wykiwać, jednak taki scenariusz, jaki oglądamy dziś w białoruskich przekazach był do
przewidzenia. Im bardziej chciał się z zachodem dogadać, tym bardziej Zachód przystawiał
mu nóż do gardła, biorąc jego łatwowierność za przyzwolenie robienia, co im się tylko
podoba. Nie wiem na co liczył, przecież wiedział doskonale, że z Zachodem nie ma rozmów
lub dialogów, bo albo tak się tańczy, jak oni grają, albo jedynym problemem dla Zachodu
będzie to, jaki kolor przyswoić kolejnej rewolucji. Zachód to nie jest piękny, pełen wolności i
swobód oraz opływający w dobrobyty raj. To jest twarda, bezpardonowa i bezlitosna walka
wszystkich przeciw wszystkim i o wszystko, co tylko można komuś odebrać szybciej, niż
zrobi to ktoś inny.
Teraz coraz częściej pada pytanie - co z tym całym bałaganem zrobi Rosja? Otóż z całą
odpowiedzialnością za swe słowa oświadczam Wam, że Rosja jest jedynym krajem, który ma
w tej problematycznej sytuacji czyste ręce i sumienie. Rosja nie mieszała się w wewnętrzne

sprawy Białorusi, bo przecież nie mogła. Pomimo bliskich relacji i związków, Białoruś jest
dla Rosji niepodległym i suwerennym państwem i krajem. Zawsze i przy każdej okazji Rosja
szanowała suwerenne decyzje białoruskich władz, co nie znaczy że zawsze się z nimi
zgadzała. To już jednak była działka S. Ławrowa, który jest bez wątpienia dyplomatą
najwyższego światowego pułapu. Zgodnie z Prawem Międzynarodowym, Rosja nie może nic
zrobić w tej sytuacji, chyba, że A. Łukaszenka zwróci się do Rosji o pomoc w rozwiązaniu
politycznego i społecznego impasu. Mam nadzieję, że białoruski przywódca nie poprosi o
pomoc siłową, tylko o dyplomatyczną. Przemocy na białoruskich ulicach nie wolno
eskalować. I nie ma tu znaczenia, że w przeważającej większości przemoc była prowokowana
przez specjalnie szkolonych i opłacanych zadymiarzy. Przemoc nigdy jeszcze nie
doprowadziła do rozwiązania jakiegokolwiek problemu. Nawiasem mówiąc tu jest odpowiedź
na pytanie, dlaczego bałem się, że ten tekst może być nieobiektywny. Już niejednokrotnie
mówiłem, że jeśli ktokolwiek podważa rosyjski status Półwyspu Krymskiego, to niech mi
lepiej nie wchodzi pod rękę. To dlatego musiałem głęboko przemyśleć co i jak napisać, żeby
przekazać to co trzeba i zostawić na boku swoje animozje.
Reasumując, jedno jest pewne: Rosja doskonale zdaje sobie sprawę - zresztą zawsze sobie tę
sprawę zdawała - że w tym konkretnym przypadku Zachodowi wcale nie chodzi o Białoruś.
Tu nigdy nie chodziło o Białoruś. A jeżeli już, to tylko tak po drodze, jako kolejny etap przed
właściwym celem, jakim dla Zachodu była i jest Rosja. A kto przyglądał się i uważnie
analizował zachodnie przekazy medialne oraz oświadczenia zachodnich polityków, ten wie o
co chodzi. Wywołując totalny konflikt w Białorusi, Zachód wypowiedział Rosji wojnę. I jest
to wojna o przyszłość całego świata, jaki znamy.
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