
Україна: весь світ прагне миру... крім Путіна

Як засідання Шанхайської організації співробітництва, так і Генеральної Асамблеї 
ООН продемонстрували ізоляцію Путіна.

Обираючи ескалацію, він змусив тих, на кого розраховував - Китай, Індію, Туреччину - 
нагадати йому, що "потрібно поважати територіальну цілісність усіх країн" (китайське 
комюніке), що "зараз не час для війни" (Нарендра Моді), що "такі нелегітимні дії не 
будуть визнані міжнародною спільнотою" (Р. Ердоган). 

Він сам змушений був визнати, додаючи ще одну брехню, що розуміє "китайські 
питання та занепокоєння в українській кризі". І тут він зовсім один.

Американський президент мав рацію, нагадавши про універсальність принципів Хартії 
ООН, на які вкотре посилається низка країн, що піддаються спокусі відійти від неї. 
Цінності, які в ній викладені, не є "західними". Вони є універсальними та 
представляють спільне надбання людства, забезпечують відносну стабільність у 
міжнародних відносинах. Світова спільнота держав потребує цих рамок та цих 
основоположних принципів.

Вражає, наскільки люди до них прив'язані. Вони засуджують загарбницькі війни, а 
відтак і застосування грубої сили у відносинах між державами. Вони приділяють 
велику увагу дотриманню прав людини.

Для багатьох вже не існує жодної суперечки, яку не можна було б вирішити шляхом 
переговорів і компромісу. Великі конфлікти викликають побоювання, оскільки в історії 
та колективній пам'яті закарбувалась велика кількість накопичених страждань.

Здається, що й власне росіяни в переважній більшості вороже налаштовані до війни, 
попри цензуру та репресії, а ті, хто може, виїжджають з країни.

Мабуть, найбільш зворушливе послання із закликом до Путіна припинити свої 
злочинні дії в Україні надійшло від Елбегдоржа Цахіагійна, колишнього президента 
Монголії, який благає його припинити війну. Він теж закликає до миру. І по всій 
Центральній Азії колишні радянські, тепер незалежні, республіки дистанціюються від 
Москви, а відтак і від її помилок.

Не реагуючи на ці майже одностайні запити по всьому світу, Путін піддає себе осуду, 
який буде не тільки моральним. Відповідно він єдиний несе відповідальність за 
розв'язання кровопролитної війни. Наразі він є єдиною перешкодою на шляху до 
миру. 

https://www.youtube.com/watch?v=q2qDzicmvxM



