
Οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας διακόπηκαν με ευθύνη της Δύσης, δηλώνει ο πρώην 
διαμεσολαβητής Μπένετ

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ και πρώην μεσολαβητής μεταξύ Κιέβου και Μόσχας δήλωσε 
ότι οι δυτικές χώρες είναι αυτές που διέκοψαν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Τόνισε 
ότι η δράση του ήταν συντονισμένη με διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 
Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ διαμεσολαβούσε στις διαπραγματεύσεις 
ανάμεσα στο Κίεβο και στη Μόσχα τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την έναρξη της ρωσικής 
ΕιΣτΕπ στην Ουκρανία. Σε μια μακροσκελή συνέντευξή του στο ισραηλινό κανάλι Channel 12 που 
μεταδόθηκε στις 4 Φεβρουαρίου, κατέθεσε τα όσα είχε παρατηρήσει κατά τη διάρκεια αυτής της 
αποστολής, η οποία, όπως είπε, ήταν συντονισμένη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και τη 
Γαλλία. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν οι δυτικές χώρες εκείνες που διέκοψαν τις ειρηνευτικές 
συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Στη συνέντευξη αυτή, ο Ναφτάλι Μπένετ αναφέρει ότι πήγε στη Μόσχα στις αρχές Μαρτίου 2022 
και συναντήθηκε διαδοχικά με τους Ρώσους και Ουκρανούς ηγέτες Βλαντίμιρ Πούτιν και 
Βολοντίμιρ (Ζ)ελένσκι, αλλά και με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς και με Αμερικανούς, 
Γάλλους και Βρετανούς αξιωματούχους.

Ο στόχος του ήταν ξεκάθαρος: να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία, ενώ ο Βλαντιμίρ 
Πούτιν είχε ανακοινώσει λίγες ημέρες νωρίτερα την έναρξη μιας «ειδικής στρατιωτικής 
επιχείρησης» με στόχο, την «αποστρατιωτικοποίηση» και την «αποναζιστικοποίηση» της 
Ουκρανίας.

Ο Ναφτάλι Μπένετ ισχυρίζεται ότι έλαβε, στο πλαίσιο της διαμεσολάβησής του, τη διαβεβαίωση 
ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα εξόντωνε τον Ουκρανό ηγέτη, ο οποίος κρυβόταν σε ένα καταφύγιο 
φοβούμενος ότι θα δολοφονούνταν, όπως ανέφερε ο Ισραηλινός αξιωματούχος. Ο Βολοντίμιρ 
(Ζ)ελένσκι, από την πλευρά του, θα έκανε την παραχώρηση να μην επιδιώξει πλέον την είσοδο της 
Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Καθώς η αποστολή του ως διαμεσολαβητή απέδωσε καρπούς με τη 
συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στη Λευκορωσία τον Μάρτιο, ο πρώην 
πρωθυπουργός υπενθύμισε: «Είχα την εντύπωση ότι και οι δύο [Ρωσία και Ουκρανία] επιθυμούσαν
την κατάπαυση του πυρός».

Ωστόσο, η έκβαση έμελλε να είναι εντελώς διαφορετική, με τη σύγκρουση να συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα. «Νομίζω ότι υπήρξε μια εύλογη απόφαση της Δύσης να συνεχίσει να πλήττει τον Πούτιν», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ναφτάλι Μπένετ. Γα να διευκρινίσει στη συνέχεια ότι ως 
διαμεσολαβητής δεν ενήργησε όπως ο ίδιος προσωπικά επιθυμούσε: «Ό,τι έκανα ήταν 
συντονισμένο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και τη Γαλλία».

Και κατέληξε, όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο σχετικά με την αναστολή της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης: «Την μπλοκάρισαν και κατάλαβα ότι έκαναν λάθος». Ο Ναφτάλι Μπένετ 
θεώρησε ωστόσο ότι είναι πολύ νωρίς για να κρίνει εκ των υστέρων τα πλεονεκτήματα ή τα 
μειονεκτήματα αυτής της προσέγγισης από τη πλευρά της συλλογικής Δύσης.

Κατά συνέπεια το «ηθικό δίδαγμα» - όπως εμείς τουλάχιστον το αντιλαμβανόμαστε – είναι ότι
«φοβού τους Δυτικούς και ό,τι αυτοί υπόσχονται». Προφανώς ο Μπένετ δεν ανέλαβε ο ίδιος 
την πρωτοβουλία να παίξει το ρόλο του μεσολαβητή, ούτε το έκανε για τη ψυχή της μανούλας 
του, της Μίρνα Μπένετ, που αν κρίνουμε από την ηλικία της και Γιαχβε (Θεού) θέλοντος, 



είναι ακόμη εν ζωή. Όπως άλλωστε το λέει και ο ίδιος ήταν πλήρως «καλωδιομένος» με τους 
δυτικούς !!!
Τι έπαιζε λοιπόν για το αμερικανοεβραιόπουλο των πρώην ειδικών δυνάμεων, ειδικών υπηρεσιών 
κλπ; ; 

Προφανώς του είχαν τάξει ότι θα επανεκλέγονταν !!! Όμως ο ίδιος δεν σκέφτηκε ότι μπορεί να του
την είχαν στημένη και μετά αυτός να «κλέγονταν» !!

Επομένως καλό θα είναι: όσοι πάνε για εκλογές και νομίζουν ότι «πήραν υποσχετική» επιταγή,
να δουν και τι γράφει κι από πίσω, για να μην τη «βρουν ενδεχομένως από πίσω».

Άλλως ειπείν: Οι καλοθεληταράδες είναι πάντα καλοθ(α)ληταράδες !!!

Ο ΟΗΕ πάντως έχει ειδική κατηγορία «πρέσβεων καλής  θελήσεως», για να μην τα μπλέκουμε !!!!!


