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Кремлівські ЗМІ рясніють
заголовками: “Парад до Дня
незалежності України приймає
глава Пентагону” або “По
Хрещатику маршем пройшли
солдати НАТО”. Від таких слів
бабусі і дідусі в російській глибинці
хапаються за серцеві краплі.
Обурені росіяни. Як же так обіцяли їм, що російські солдати за
дві години дійдуть до Києва, а тут натовці у всій красі марширують, та

ще й “російський друг” - міністр
оборони Туреччини - за цим з
посмішкою спостерігає ?! Правда,
якщо йти за такою примітивною
логікою, то Альянс вже давно
підкорив Росію, адже солдати

У 2010 році парад з нагоди 65
річниці Перемоги приймала в
Москві особисто канцлер
Німеччини Ангела Меркель (і адже,
мало того, що “дедивоевалі”, так ще
і Німеччина - теж країна-члена
НАТО).
І ще, чомусь забули заклопотані
долею України адепти “рузького
міра” про спільний парад з
нацистами у 1939 році, в Бресті.

НАТО - з Америки,
Великобританії,
Франції, Польщі - не
так давно чеканили
крок на Красній
площі.
Міністерство оборони Російської Федерації напередодні військового параду Перемоги у 2020
році оголошує конкурс на посади водіїв танків і важкої бронетехніки. Умови до
претендентів: бездоганне володіння англійською мовою (американський варіант), досвід
водіння танків “Абрамс”, “Leopard”, бронемашин “Stryker”, “Cougar”, розуміння знаків розрізнення армії
США. При особистому інтерв'ю офіцерові на питання відповідати “Sir, yes, sir!” і “Sir, no, sir!”. Хто
відповість “Так точно!” або “Нікак нет!” будуть спрямовані на перепідготовку
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Пользователи социальных сетей высмеяли
политику президента РФ Владимира
Путина в отношении Украины, в результате
которой сбылся с"трашный сон"российской
власти - участие военных стран НАТО и
лидера альянса США в военном параде на
Дне независимости в Киеве 24 августа

«Стыд какой!»: в Сети высмеяли парад
военной техники в «ДыНыРы»
На День Независимости Украины в Киеве прошел
красочный парад военной техники. Боевики так
называемой "ДНР" на День
Донецка решили показать, что
им тоже есть чем похвастаться,
но в итоге они только
опозорились.
Пока на параде в Киеве
разъезжала современная
военная техника, в Донецке
жителям демонстрировали
транспорт коммунальных
служб. Об этом на своей
странице в Twitter написал
журналист Денис Казанский.
«В Донецке выставка
отжатой у Украины
коммунальной техники. Стыд
какой…», — подписал он
фотографии с «парада», который состоялся 27 августа
на День города.
В комментариях пользователи тоже посмеялись над

«военной» техникой «ДНР»
«Мусоровозы и поливалки — это, конечно, гордость
страны и большой экономический
успех!», «А будет выставка трубы
водопроводной и канализационной?
Лампочки, плиты и телефона
стационарного? Ох и дебилы, нашли
чем гордиться», «Достижение
дрыспублики», — комментируют
юзеры.
Другие пользователи отметили,
что жизнь в «ДНР» напоминает
мрак.
«До чего же мрачные их
тряпки,которые они называют «флаг
ДНР», «И людей на площади-не
протолкнуться! Это город почти
миллионник по дыровской
статистике!», «Сколько детей, ужас.
Нужен какой-то закон по изъятию этих детей у
родителей. Они же их там воспитывают новоросами»,
— пишут комментаторы.

Усі ми солдати України, незважаючи на чини і ранги. Цей Бойовий бюлетень підготовлено саме для Вас. Нам важливі Ваші думки і переживання. Напишіть нам про це.
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