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Вельмишановний Пан
Президент Республіка Польща
Броніслав Коморовський

стосується: маніпуляції законом про “мовну політику”, яка послужила за основу
прийняття, порушуючого міжнародні зобов’язання, рішення про “введення
збройних сил Російської Федерації на територію України”.

Хоту звернути увагу на наступні факти та обставини маніпуляції питанням
російської мови в Україні:

1) Безпосередньою причиною прийняття, порушуючого міжнародні норми
і зобов'язання, рішення президента Владіміра Владіміровіча Путіна про введення
збройних сил Російської Федерації на територію України, стала маніпуляція
законом про “мовну політику”, прийнятого Верховною Радою України у 2012 році
з порушенням процедур, в атмосфері скандалу, депутатськими фракціями Партії
регіонів і комуністів.
Цей закон нібито повинен був захистити права національних меншин України та
перш за все, створити умови для розвитку мов національних меншин, у тому числі
особливо нібито загроженого розвитку російської мови.

2) Про те, що права російськомовних громадян в Україні ніколи не були під
загрозою, а особливо, що ніколи не був загрожений розвиток російської мови,
свідчать факти, що російською мовою досконало володіє більшість українців і усі
громадяни України різних меншин. Цей факт є наслідком статті 10 діючої
Конституції України, яка говорить: “Державною мовою в Україні є українська
мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в
усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується
вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних
меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається
законом”.

3) Введений у 2012 році правлячою владою, з порушенням процедур, сварками і
бійками депутатів, закон про так звану “мовну політику в Україні” нібито не мав
торкатися російської мови, якою в результаті багатьох століть русифікації
України, починаючи від Переяславської ради 1654 року, говорить сьогодні в
Україні більшість громадян різних національностей, не тільки російського
походження, але також російськомовні та зрусифіковані українці.

4) Введений Верховною Радою України у 2012 році закон про “мовну політику”,
який гарантує національним меншинам можливість вживання мови даної меншини
в тих регіонах, де дана меншина становлять 10% населення, не відноситься до
російської мови, яка в регіонах східної і південної України функціонує на усіх
рівнях суспільного життя і де державна українська мова є повністю
маргіналізована. Доказом того є між іншим факт, що у таких мільйонних містах,
як Луганськ, Одеса, Донецьк, Харків не має ані одної регіональної україномовної
газети, туристичного путівника тощо.

5) Закон про “мовну політику”, підписаний бувшим президентом України
Віктором Януковичем у 23 регіонах східної та південної України, місцева влада
використала як основу для надання російській мові статусу офіційної мови, без
обов'язку визнання української мови як державної. Також усі забули про введення
поряд з державною українською мовою, мов різних національних меншин,
проживаючих у всіх регіонах України.
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6) Як бачимо, під виглядом закону про “мовну політику”, який мав забезпечити
розвиток мов меншин в тих 23 областях введено російську мову і таким чином
було фактично маргіналізовано українську мову як державну. Отож,
безпрецедентним у світовому масштабі лицемірством, було ствердження найвищої
влади Російської Федерації, що нібито існує загроза для функціонування
російської мови в Україні і тому необхідно ввести війська Російської Федерації на
територію України, з метою захисту російськомовних громадян України.

7) Актуально діючий закон про національні меншини гарантує збереження
тотожності, розвиток культури, мови національних меншин та забезпечення
релігійних потреб. Закон цей однак не гарантує національним меншинам
нелояльності владам України, сепаратистської політичної діяльності, а особливо
творення політичних партій, яких ціллю є зміна політичної системи, чи кордонів
української держави. А таку діяльність веде Сергій Аксьонов в Автономній
Республіці Криму. Ефектом діяльності того політика є заволодіння з допомогою
озброєних частин “кримської самооборони” будинків влад Автономної Республіки
Криму. Нелояльна українській владі партія “Русскоє єдінство” Сергія Аксьонова
має підтримку біля 3% у багатоетнічній Автономній Республіці Криму, в якій біля
65% - це громадяни російського походження, які часто вважають себе
кримачанами і хочуть жити в рамках української держави. Особливо конфліктним
проявом сепаратистської політичної діяльності і використання мовного питання в
Криму є факт неконституційного перехоплення влади в Автономній Республіці
Криму та її уряду. В будинкам влад Криму, який “захищали” озброєні “невідомі”,
раніше (перед засіданням місцевих депутатів) було знято прапор України і
встановлено прапор Російської Федерації. Таким чином з порушенням усіх законів
і процедур була взята влада в парламенті Автономної Республіки Криму Сергієм
Аксьоновим. Ту незаконну владу Криму захищає військо в неознакованих формах.
яке “гарантує мир і захищає Ким від фашистів з Київського Майдану,
фінансованого Сполученими Штатами Америки” – як сказав на прес-конференції
С. Аксьонов.

8) Компетентно і переконливо мовне питання поясних під час засідання ООН
посол України в ООН Юрій Сергєєв, якого текст виступу треба обов’язково взяти
до уваги.

9) В додатках передаю копії двох висланих десяткам адресатів в Україні, Польщі і
світі відкритих листів до бувшого президента України В. Януковича. Ті листи, на
які адресат не відповів, були вислані 16 травня 2012 року, цебто ще перед
прийняттям того “мовного закону” в атмосфері авантюр і з порушенням всяких
процедур.

Надіюсь, що передані Вам матеріали допоможуть зрозуміти справжню причину
кризи в Україні парламентаріям, представникам уряду, засобів масової інформації,
як у Польщі, Україні та в Європі і світі, а особливо в Російській Федерації, якої
збройні сили окупують частину території України.

                                                                проф. др. габ. Володимир Мокрий
                                                               депутат Сейму Польщі у 1989-1991 рр.


