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2007 рік в Україні, згідно указу Президента України
Віктора Ющенка, проголошено роком Нескореного
Провідника Української Нації, легендарного командира
Української Повстанської Армії – Романа Шухевича.
„Червона примара” і зараз не може заспокоїтися
над прахом нею ж закатованих Героїв України та
несамовито поливає брудом історії їхнього життя.
ШУХЕВИЧ БУВ І ЗАЛИШАЄТЬСЯ
ГЕРОЄМ УКРАЇНИ
У номері 10 (949) газети "Комуніст" від 14.02.2007 року було вміщено статтю якогось
Пєтра Сєргєєва "Пять вопросов Президенту". Приводом стала інформація, що президент
збирається присвоїти звання Героя України посмертно Роману Шухевичу.
Я не Президент, і тому ці питання адресовані не мені. Але оскільки автор
хапається брудними руками за світлу постать Головнокомандуючого УПА
Романа Шухевича, я, як націоналіст, не можу промовчати. Тому візьму на
себе сміливість дати відповіді на поставлені питання.
Отже, питання перше: "Вписывается ли в рамки христианской морали вручение

государственных наград за массовое уничтожение своих соотечественников? И если
поощрение братоубийства не противоречит нравственным принципам Виктора
Андреевича, то, быть может, ему стоит точно установить "цену крови", определив особым
указом, сколько уничтоженных соотечественников должно значиться в "послужном
списке" бандеровца, чтобы он удостоился того или иного знака отличия в сегодняшней
Украине? А таким, как Шухевич, истребившим больше всего украинцев, несогласных с
их видением будущего страны, присваивать титул героя".
Роман Шухевич воював не з українським народом, а з окупантами
30.06.1907 – 5.03.1950
України та їхніми холуями. А з ким воювали комуністи? Чотири роки зі
своїми братами нацистами, з якими так дружили до 1941 року, і сімдесят чотири роки з власним народом. Чи не ваш вождь
закликав перевести війну імперіалістичну в громадянську, для чого уклав договір з німцями у Брест-Литовську з метою
кинути свою армію на братовбивчу війну всередині Росії і на захоплення суверенних держав, які постали на уламках
Російської імперії? І чи не на його руках і руках його поплічників кров більше ніж 10-ти мільйонів співгромадян? То про яку
"ціну крові" ви питаєте? Її чітко встановив ваш самий "чєловєчний чєловєк" Владімір Лєнін.

Якби я мав таку армію, як УПА, німецький чобіт не топтав би французьку землю.

Президент Франції Шарль де Голь
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Друге питання: "Будучи, по собственным заверениям, человеком высоконравственным, а стало быть,
правдивым, собирается ли Виктор Андреевич в своем указе о награждении Романа Шухевича перечислить все
регалии этого человека? В том числе и гитлеровские кресты, полученные за зверские расправы над населением
Украины и Белоруссии. И именовать бандеровского главнокомандующего не только генералом УПА, но и
гауптманом немецко-фашистских спецслужб".
Пояснюю вам, як людині, котра знає історію тільки по "Краткому курсу истории ВКП(б)"
під редакцією іншого садиста і маніяка – Іосіфа Сталіна. Курінь "Нахтігаль" – добровільна
військова одиниця, складена з українців, при формуванні котрого ОУН поставила цілу низку
вимог перед керівництвом Вермахту, зокрема: присяга на вірність Україні, а не фюреру і
Німеччині та участь у військових діях тільки проти військ радянської імперії і тільки на території
України. Сам же підрозділ "Нахтігаль" ОУН розглядала як зав’язок майбутньої української армії,
яким він і став. Шухевич ніколи не був гауптманом спецслужб, і ніяких нагород він від німців не
мав, а воював з ними як окупантами. Натомість вашого Лєніна німці привезли в Росію в
запломбованому вагоні і відпустили, як тифозну вошу, щоб заразити комуністичною пошестю
суспільство і таким чином вивести Росію з І Світової війни. І гроші німецького генштабу він
відпрацював повністю. Також нагадаю вам про "пакт Молотова-Ріббентропа". Саме після нього
злилися в політичному екстазі два вожді – Гітлер і Сталін, розв’язавши нечувану світову бойню.
Питання третє: "Считает ли глава государства достойным христианина делом воспевать терроризм,

который во всем мире справедливо называют чумой XXI века? Ведь ни для кого не секрет, что националисты из
ОУН не просто применяли террор, но и считали его главным, а фактически – единственным средством
достижения своих целей, и организатором этой преступной политики был именно Роман Шухевич. Первое
политическое убийство он совершил еще в 1926 году. А сколько всего их было на совести этого человека, не смог
бы, наверное, сказать и он сам, потому что возглавляемая им УПА поставила физическую ликвидацию
инакомыслящих на конвейер."
Кому вже й говорити про тероризм, та тільки не вам. Згадайте про своїх терористів-бомбомєтатєлєй: Камо, Кобу, Орджонікідзе, і несть їм
числа. А вже маючи практику, ви індивідуальний терор перевили в площину державного терору, дорвавшись до влади, і ваш конвеєр обійшовся
тільки нашому народу більше 20 000 000 людських життів (три голодомори, ліквідація селянства, інтелігенції, "націоналістів" і т.д.). Але вже
будучи при владі, ви не гребували продовжувати займатися й індивідуальним терором, до того ж на території інших держав (убивство Петлюри,
Коновальця, Бандери і т.д.). Що ж стосується УПА, то це була збройна формація українського народу, котра поставила собі за мету очистити
Україну від окупантів та їх прихвоснів і здобути Українську Державу. Що, зрештою, і сталося, тому ви тепер і здіймаєте такий скавуляж.
Четверте питання: "Не аморально ли для государственного мужа, чьим конституционным долгом является всемерная забота об укреплении единства Украины,

провоцировать своими действиями гражданское противостояние? Ибо совершенно очевидно, что присвоение звания героя Роману Шухевичу вызовет негодование и гнев
миллионов наших соотечественником, которые, в отличие от господина Ющенко и его "оранжевого" окружения, не любят террористов и гитлеровских пособников".
Чи вам говорити про скріплення єдності України? Це ж ви, як справжні нащадки Лєніна-Сталіна, пішли на створення т.зв. широкої коаліції з
сепаратистами з партії регіонів, а читаючи вашу недолугу газетку з номера в номер, зустрічаєш статті, де ви паплюжите Україну та українців.
Присвоєння звання героя України Роману Шухевичу викличе "нєгодованіє і гнєв мілліонов" ваших "соотєчєствєнніков", а українці це сприймуть
як належне.
І нарешті п’яте питання: "Может быть хватит позорить Украину перед цивилизованным человечеством своими попытками героизировать фашистских убийц?"
Його можна цілком переадресувати вам, комуністам. Досить уже паплюжити Україну перед усім світом своєю брехнею. Народна мудрість
говорить, що найголосніше "Тримай злодія!" кричить саме злодій, це цілком стосується саме вас. Із брехні ви почали в 1917 році, уся ваша
історія – суцільна брехня, бо весь світ визнав факти геноциду-голодомору, котрий ви влаштували українському народу тричі в XX-му столітті і за
який ви несете пряму відповідальність як нащадки КПСС-КПУ. А УПА визнана в усьому світі, більше того, "Братство вояків ОУН-УПА" прийнято в
Європейську Ветеранську Конфедерацію.
Роман Шухевич не потребує визнань влади – він був і назавжди залишиться у вдячній пам’яті нащадків героєм національно-визвольної
боротьби українського народу. Його державне визнання потрібне нам – нинішньому поколінню українців. Але за це ще треба поборотися з
різними зайдами та покидьками – як і за українську сутність цієї держави. Нічого, здужимо: нас надихає приклад Романа Шухевича. А ваш
злочинний історичний шлях закінчується, і ваше місце на смітнику. І не тільки історичному.
...Я теж хотів би поставити питання Президенту, але одне. Коли Ви, шановний пане Президенте, забороните цю банду вбивць, садистів і
маніяків під назвою Комуністична Партія України та її байстрюків – ПСПУ, СПУ та іншу погань, а їхню ідеологію і практику засудите відкритим
судовим процесом?
Підполковник Ігор ІВАНЧЕНКО

м. Кам'янське (окупаційна назва Дніпродзержинськ)

Вісник видається власним
коштом для внутрішнього
користування. Наклад – 998.



Відгуки і пропозиції просимо
надсилати за адресою:
40030, м. Суми, а/с 162;
E-mail: unsosumy@gmail.com
http://www.unso.sumy.ua
8 (066) 643-91-02 (Микола)

Редакційна колегія:
група товаришів
Редакції інколи важко
зрозуміти думку авторів

