
Bukan Ukraina, Ini yang Dibahas Putin
dan Lukashenko setelah Pertemuan
Minsk

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Berita Olahraga Indonesia timpalannya dari Belarusia
Alexander Lukashenko beri pujian jalinan ke-2  negara yang semakin kuat selesai tatap
muka di Minsk pada Senin, 19 Desember 2022. Putin dan Lukashenko nyaris tidak
mengatakan perang yang kacau di dekat Ukraina pada pertemuan jurnalis bersama selesai
persamuhan itu.

Saat temu jurnalis, Putin dan Lukashenko solid memberi jawaban mereka masalah
kesesuaian ekonomi, industri dan pertahanan yang makin dekat di antara dua sisa negara
Soviet itu.

Tidak ada satu juga reporter yang diundang untuk bicara dan bertanya ke Putin dan
Lukashenko berkenaan perang Rusia di Ukraina. Lukashenko seringkali menjelaskan tidak
membawa negaranya ke Ukraina.

Pasukan Rusia memakai Belarusia sebagai dasar penyeluncuran untuk gempuran tidak
berhasil mereka di ibukota Ukraina, Kyiv, pada Februari 2022. Militer Rusia dan Belarusia
juga latihan bersama sepanjang beberapa bulan.

Komandan pasukan kombinasi Ukraina Serhiy Nayev menjelaskan ia percaya perbincangan
Minsk akan mengulas invasi selanjutnya pada Ukraina. Menurut gagasannya, pengamatan
di atas lapangan bakal ada keterkaitan yang bertambah luas dari angkatan membawa
senjata Belarusia dalam operasi menantang Ukraina.

Oposisi politik Belarusia takut akan aneksasi atau "peresapan" Rusia atas tetangga
Slavianya yang  lebih kecil itu.

Seperti Rusia, Belarusia sudah dirugikan oleh ancaman ekonomi Barat. Sementara faksi
yang berseberangan dengan kekuasaan mayoritas didorong ke penjara, pengisolasian atau
pembungkaman.

Baik Putin atau Lukashenko menampik ide itu. Menurut Putin, Rusia tidak tertarik
mempernyerap siapa saja.

"Tidak ada fungsinya dalam masalah ini. Ini bukanlah pengambilalihan, ini permasalahan
sinkronisasi peraturan," kata Putin.

Ditanyakan mengenai komentar ini, Juru Berbicara Kementerian Luar Negeri Amerika
Serikat Ned Price menjelaskan pengakuan itu harus dipandang seperti "ketinggian ironi". Ia
menambah jika Washington terus akan memperhatikan dengan jeli apa Belarusia akan
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memberi support tambahan ke Putin atau mungkin tidak dan akan menyikapi "secara tepat"
bila itu dilaksanakan.
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- Seterusnya

Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan instruksi petinggi keamanannya membuat
perlindungan tepian sampai tingkatkan kontrol warga.

Kremlin menentang kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Belarusia berjumpa Presiden
Alexander Lukashenko untuk ajak sekutunya itu turut perang Ukraina

Duta besar Rusia di Washington, menjelaskan Support AS untuk Ukraina dimotivasi oleh
kemauan zaman Perang Dingin buat lemahkan Rusia.

Presiden Rusia Vladimir Putin menghubungi timpalannya dari Argentina, Alberto Fernandez,
untuk memberikan selamat padanya atas kemenangan di Piala Dunia 2022.

Drone Rusia serang Kyiv dalam gempuran terkini ke infrastruktur khusus, sementara
Ukraina claim jatuhkan 30 pesawat tidak berawak lawan

Volodymyr Zelensky menjelaskan Piala Dunia ialah pokok dari perjuangan untuk menang.
Tetapi kompetisi berada di lapangan permainan, bukan medan perang.

Ukraina siap-siap untuk semuanya peluang scenario pertahanan, saat Presiden Rusia
Vladimir Putin berkunjung negara tetangga Belarus.

Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengecek pasukan yang turut serta dalam
"operasi militer khusus" Moskow di Ukraina

Dmitry Sytyi, kepala pusat kebudayaan Rumah Rusia di Republik Afrika tengah, cedera
kronis karena bom parsel

Berdasar data dan perdagang Refinitiv, India diprediksi akan balik jadi importir khusus
minyak mentah Ural Rusia pada Desember ini


