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Oświadczenie KPN przed wizytą Gorbaczowa w Warszawie
W tych dniach przyjeżdża do Polski przywódca Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow.
Jest to wizyta na zaproszenie władz PRL, a nie na zaproszenie narodu polskiego. Gorbaczow
odwiedzi kilka miejscowości i spotka się ze zorganizowanymi audytoriami: robotniczym,
młodzieżowym, intelektualnym, złożonymi wyłącznie z osób wyselekcjonowanych przez władze
PRL i nie reprezentującymi społeczeństwa polskiego.
Rada Polityczna KPN, niepodległościowej partii, dążącej do uwolnienia Polski spod
radzieckiej hegemonii, wielokroć już wypowiadała się na temat stosunków polsko-radzieckich. Z
uwagą obserwujemy rozwój wydarzeń w Związku Radzieckim i postępy pierestrojki, a z sympatią
odnosimy się do przejawów destalinizacji. Popieramy takie akty, jak wycofanie się wojsk
radzieckich z Afganistanu, czy likwidacja rakiet SS-20. Zarysowują one dopiero wstępny kształt
polityki radzieckiej, jaka odpowiadałaby interesowi pokoju i normalizacji sytuacji światowej. Być
może będzie ona punktem wyjścia do niezbędnej normalizacji stosunków polsko-radzieckich,
normalizacji zerwanej 23 sierpnia 1939 roku paktem Hitler - Stalin i od blisko pół wieku
zastąpionej hegemonizmem sięgającym nawet do zbrodni. Normalizacja stosunków polskoradzieckich nie może być dokonana jednym aktem. Wymaga rozwiązania wielu problemów, a więc
i czasu. Warunkiem normalizacji stosunków polsko-radzieckich jest uznanie podmiotowości narodu
polskiego jako czynnika odrębnego i niezależnego od komunistycznej władzy PRL. Im szybciej to
nastąpi w praktyce, tym lepiej dla obydwu stron. Proces normalizacji powinien się zacząć od
działań, które będą rzeczywistym dowodem szczerości intencji radzieckich.
Rada Polityczna KPN proponuje i apeluje aby Związek Radziecki bezzwłocznie:
1. Wycofał wszystkie wojska radzieckie znajdujące się na terytorium Polski. W obecnych
warunkach międzynarodowych ich dyslokacja w Polsce straciła sens strategiczny i jest jedynie
widomym znakiem, że Związek Radziecki nie zerwał z dążeniem do panowania nad Polską.
2. Udzielił wiążących zapewnień, że nie będzie interweniował w wewnętrzne sprawy Polski,
także z użyciem środków militarnych, gospodarczych, czy jakichkolwiek innych.
3. Aby Związek Radziecki wyjaśnił wszystkie ukrywane dotychczas fakty z przeszłości, w
tym zbrodnie dokonywane na obywatelach Polski w czasie II wojny światowej i po wojnie, metody
i narzędzia narzucenia Polsce hegemonii i utrzymywania jej, eksploatację gospodarczą Polski itd.
oraz w porozumieniu ze stroną polską wyprowadził z tego odpowiednie konsekwencje moralne,
polityczne i prawne.
Rada Polityczna Konfederacji Polski Niepodległej
7 lipca 1988 roku
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