№9

Чому Росія ворог
Зараз посилений вплив російської пропаганди на наш "передок".
Це тому, що ворог відчуває – ми сильніше, вони бояться.

Щоб зрозуміти нинішню
війну Росії проти України - треба
осмислити та усвідомити її
корінні причини, її
закономірність.
Для цього ми маємо чітко
зрозуміти, що без України Росія
як імперія не відбудеться. Мова
не тільки про наші матеріальні і
людські ресурси, головне – це
наша родословна, без якої
імперська російська держава є
лише захудалою Московською
ордою.
Росія немає свого родоводу,
бо втратила його, погнавшись за
чужою історією. Нашею. Вона не
хоче пам'ятати, що народилася
на угро-фінських теренах
Залісся, виховувалася в лоні
Золотої Орди, що її
спорідненість із слов'янським
світом лише дотична і з княжою
Київською Руссю не має нічого
спільного. Брутально кажучи, це
держава-байстрючка. Розуміючи
це, Путін ще під час свого
першого президентства
організовував спеціальні
експедиції у Новгородську
землю, щоб відшукати там сліди
слов'янського походження
Московської держави. Однак,
невдовзі вони тихенько згорнули

свою роботу, оскільки не
знайшли нічого етнічно спільного
між новгородцями і московітами.
Але нагадали про знищення
московськими царями Василем
Третім та Іваном Грозним
Новгородської республіки (вона,
до речі, була сателітом
Київського князівства). Корінне
населення Новгородщини – кого
не дорізали, переселили у
московські володіння, де ті й
розчинилися серед тамтешнього
етносу. Я вважаю, що аналогія з
виселенням українських селян
до Сибіру, а Запорозької Січі на
Кубань – очевидна.
Україну Московія
намагається проковтнути вже
більше 300 років, але їдалище
замале. Проте для багатьох
українців нинішня війна стала
шоком саме через нав'язану
впродовж кількох століть
московітською та її
спадкоємницею радянською
пропагандистською машиною
вигадки про міфічне одвічне
братерство між українцями і
росіянами.
Але ж розглядаючи історію
наших стосунків, Росія
виявляється країною, що
завдала найбільше горя Україні.

Політика нашого поневолення
Московією здійснювалася
системно і послідовно.
Перекручування змісту
Переяславської угоди 1654 року
між Військом Запорізьким та
Московським Царством дало
змогу вкрасти нашу назву - Русь,
нашу історію та зрештою – навіть
назву нашої мови. Далі було
відокремлення Київської
митрополії від материнської
Вселенської
Константинопольської церкви у
1686 році; ліквідація козацьких і
магдебурзьких прав (незалежної
судової, законодавчої і
виконавчої гілок влади від
власників земель, на яких
розташоване місто. В Україні - з
1287 у Володимирі-Волинському.
У 1831 році Імператор Микола І
його заборонив); знищення
Запорізької Січі з метою
запровадження кріпосного права
(у 1783 році); заборона на
використання української мови в
богослужіннях та
книгодрукуванні.
Радянська влада
продовжила російський наступ
на історичну пам'ять та
ідентичність українців. Першим
кроком став кривавий "експорт"
соціалістичної революції на
багнетах банди Муравйова.
(Пам'ятаємо Героїв Крут) Далі
була колективізація, голодомори,
знищення інтелігенції,
поневолення Західної
України. Знову репресії.
Масові виселення
українців у Сибір і
Далекого Сходу,
Чорнобиль...
Розвал Радянського
Союзу, який надірвався в
гонитві озброєнь, дав
можливість Україні
відновити власну
державність. Проте сам
факт існування нашої
держави заперечує

імперський статус Росії, якого
прагне її нинішній
«самодержець» Путін. Україна
є каменем спотикання на шляху
реставрації імперії, а відтак Росія
врешті знову напала на нашу
країну. І сама не зупиниться.
Пам'ятати про «природну»
ворожість російської державної
машини щодо України необхідно
для того, щоб прийдешні
покоління наших громадян
розуміли та були готові до
російської (тобто - Московської)
небезпеки для України.
Війна в решті закінчиться
нашою перемогою та
звільненням Батьківщини від
загарбників. Проте, ми ніколи не
забудемо наших загиблих
побратимів в яких вдома
залишилися дружини вдовами, а
діти сиротами. Ми не забудемо
молодих хлопців, які кинули
навчання та пішли захищати
Неньку від московської орди.
Деяким не було й 20.
За їхніх ненароджених
дітей, за сльози матерів, дружин
та подруг, за заламані долі сиріт,
за зруйнований Донбас та
загарблений Крим ми будемо
бити ту сволоту російську. Маємо
пам'ятати і дітям розповідати про
підступний брудний удар в спину
від орди зі Сходу.
Слава Україні!
Жидобандерівець
Криворізький
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Про російську
міфотворчість та коріння
російських фейків
Серед серії кремлівських міфів, що намагаються обгрунтувати законність і "історичне
право" Росії на сусідські землі, їх історію і народи, особливо брехливими вийшли інсинуації
про національних героїв країн, що піднялися проти імперського правління. У ряді особливо
ненависних Кремлю українських історичних осіб стоять Мазепа, Петлюра і Бандера.

Спочатку про Мазепу
Мазепа дружив з молодим
Петром і брав участь в його
становленні як особи. Після
поїздки Петра за кордон і там
його полоні, з виставлянням
погано схожого двійника, що
писав латинськими буквами,
практично не розмовляв мовою
московітів, що два роки не
визнавався власною матір'ю,
відправившого до монастиря
кохану до поїздки молоду
дружину, якій щодня листи писав
і іншого, чого в історії досить
описано, Мазепа змінив своє
відношення до Москви. Він
дізнався від шведського короля
про полон справжнього Петра і
про те, що на троні черговий
самозванець, тому вирішив
разом з Карлом піти проти
самозванця, щоб звільнити
Московію, а заразом, і Україні
дати справжню самостійність.
Але, по збігу ряду обставин,
колесо московської історії не
вдалося повернути на шлях
істинний. Мабуть ті, хто полонив
справжнього Петра дуже не
хотіли перемоги Карла з
Мазепою. В результаті, Мазепа з
Карлом програли. Україна

неймовірно постраждала від
двійника-маніяка. Особливо
старався Меньшиков, як єдиний
свідок, що повернувся із
закордону з Петром-двійником,
підтвердив персону "царя".
Меньшиков був непримиренним
ворогом Мазепи, як одного з
головних, незалежних і дуже
багатих свідків, що знали істинну
правду про Петра. Тому уся зграя
дворових зрадників російського
народу, що служили підміненому
Петру, зробила все, щоб
головним зрадником в історії і
перед народом виявився саме
Мазепа. Анафема на Мазепу
була вершиною психоісторичної
операції оточення підміненого
Петра у бажанні перевести
стрілки уваги з нього і його
оточення на уявних, придуманих
ними " зрадників".

Петлюра

Усе своє життя він присвятив
боротьбі за українську
незалежність. Всіляко присікав
спроби єврейських погромів,
хоча йому брехливо їх же і

приписала пропаганда
більшовиків. Був людиною
скромною і ніколи не крав. У
еміграції жив бідно, писав
мемуари, проводив величезну
організаторську роботу зі
створення єдиного фронту
боротьби з більшовиками за
незалежну Україну. Із-за повного
виснаження ресурсів УНР у
боротьбі з більшовиками і
черговим невиконанням обіцяної
допомоги від європейських
країн, вимушений був підписати
з Пілсудським договір, згідно
якого східна Галичина і частина
Волині відходили Польщі, але за
умови їх культурної автономії.
Більшовики його таврували
прибічником Пілсудського,
зрадником, а потім в Парижі
підло вбили, і, підкупивши суд,
змусили його бідну вдову ще і
заплатити судові витрати. До речі
про Пілсудського. Він був
подільником брата Леніна Олександра в спробі вбити царя.
Але молодого революціонера
Пілсудського не повісили, як
Олександра Ульянова, бо на
день страти йому ще не
виповнився 21 рік - вік
повноліття в царській "
негуманній" Росії. Пілсудський у
своїх мемуарах писав, що дуже
жалкує за тим, що не зміг, з
огляду на ряд обставин від нього
незалежних, виконати свої
обіцянки перед Україною, які він
давав Петлюрі.

громадянами Польщі. Це було
однією з умов, по якій Британія
погоджувалася надавати СРСР
військову допомогу. Бандера, як і
Сталін, намагався використати
німців у своїх політичних цілях,
за що, без малого три роки,
просидів в концтаборі
Заксенхаузен.
Саме кремлівська пропаганда
зробила з нього лякало для
багатьох поколінь, оббрехала
його життя і боротьбу, як це вона
уміло робить і зараз. А Бандера
просто боровся як багато до
нього і після нього за незалежну
Україну і робив це як умів,
долаючи розколи за розколами в
самому праворадикальному
бандерівському русі, зсередини
що ініціюються "агентами
Бандера
Кремля".
Агентом Кремля Сташинским
Він ніколи не був
він був і убитий в 1959 році в
громадянином СРСР, як і
Мюнхені, ново придуманим
переважна більшість українських диявольським кремлівським
націоналістів. А тому не може
способом - уприскуванням
бути і " зрадником" країни, якій
отрути в обличчя на сходовій
він не присягав. Взагалі-то, усі
клітці, "агентом Кремля", що
громадяни Західної України, до
очікував його.
1939 року, що входила до складу
Кремль не має права судити і
Польщі, з грудня 1941 року і по
навіть засуджувати чужих
серпень 1945-го так само де-юре, національних героїв. Це право
за підписаною із Сталіном
належить виключно народам,
угодою з польським урядом в
яким вони служили і за свободу
еміграції, знову стали
яких боролися і гинули.
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