Югославія,
Лівія, Сирія,
тепер Україна,
а далі  Росія?
У Києві  військовий стан.
ЗМІ кричать нам про те, що силовики холод
нокровно вбивали мирних жителів України.
Центр міста в диму згорілих машин. Всі знають,
що снайпери вели прицільний вогонь, причому
і по «беркутівцях», і по «майданівцях». Залиши
мо емоції і з’ясуємо: хто стоїть за цією бійнею?
Хто хоче спровокувати протистояння, розпа
лити в Україні громадянську війну та організу
вати «миротворчу операцію» НАТО? Мало хто
розуміє, що тут задіяна «третя
сила».
Згадаймо Югославію, Лівію, Си
рію.
Через різні фонди і міжнародні
фінансові організації в ці країни
вливалися величезні кошти для
підтримки «опозиції» і сепара
тистів. Застосовувалися грамотні
економічні схеми для розвитку ра
дикалізму і міжнаціональної ворож
нечі і ненависті.
Наприклад, У. Енгдаль у книзі
«Століття війни. Англоамери
канська нафтова геополітика»
пише про те, що в Югославії через
Національний фонд на підтримку
демократії (НФД) йшло щедре
фінансування опозиційних груп,
журналістів, профспілкової опо
зиції, економістів, які виступали на підтримку
МВФ та організацій, що борються «за права
людини». МВФ, використовуючи свої повнова
ження, заборонив уряду Югославії брати кре
дити у власного Центрального банку, позбав
ляючи уряд можливості фінансувати соціальні
програми. Рівень життя став різко падати, а в
результаті і зросло невдоволення діями уряду і
президента. Економіка Югославії була загнана
в боргову яму, і країна не могла прожити без
кредитів. А Захід кошти різним областям виді
ляв нерівномірно. Цим навмисно руйнувалися
економічні зв’язки між союзними республіками,
що призвело до збільшення розшарування сус

пільства. Якщо, наприклад, Сербія ще трима
лася на плаву, то в інших регіонах люди стрімко
бідніли, зростало безробіття, що викликало не
нависть по відношенню до сусідів, бо «живуть
краще».
У листопаді 1990 року Конгрес США прий
няв закон, за яким будьяка частина Югославії,
яка не проголосила свою незалежність протя
гом шести місяців, втрачала всю фінансову
підтримку США. Закон вимагав роздільних ви

борів у кожній з шести республік Югославії під
наглядом Держдепартаменту США. Спеціаль
но обговорювалося, що будьяка допомога буде
направлятися безпосередньо в кожну респуб
ліку, а не в центральний уряд в Белграді. Фак
тично США зажадали саморозпуску Юго
славської Федерації, розвалу країни.
За часів холодної війни таке нахабне втру
чання у справи чужої країни назвали б спецо
перацією ЦРУ. У нинішній час для цього з’явив
ся термін «зміцнення демократії». До того ж
країну наповнили провокатори  радикально
налаштовані екстремісти, які організували бан
дформування і вели пропаганду міжнаціональ

Прочитав передай іншому!

ної та міжрелігійної ненависті, що в підсумку
призвело до багаторічної кровопролитної гро
мадянської війни і знищення союзної держави
Югославії.
Лівію ж Каддафі перетворив на соціальну
державу: доходи від видобутку та продажу на
фти і газу йшли в бюджет країни, а не в кишені
олігархів. Лівія стала просто соціальним раєм:
освіта і медицина були безкоштовними, кварт
плата була відсутня, як і плата за електроенер
гію, допомога по безробіттю  730 доларів, зар
плата медсестри  1000 доларів, нареченим да
вали 64000 доларів на купівлю квартири, кре
дити на купівлю автомобіля і квартири  без
відсоткові. Бензин коштував дешевше води: 1
літр бензину  0,14 долара. Були у Каддафі і пла
ни щодо створення золотого динара  не за
лежної від долара валюти. США цього не могли
допустити.
Тому через Саудівську Аравію і Катар чималі
гроші стали вливатися у фінансування так зва
ної «опозиції». Фактично на територію країни
прибували у величезній кількості найманці з
інших країн, яких готували професійні інструк
тори, в тому числі з країн НАТО. Вони створю
вали бандформування і розвивали радикальні
релігійні напрямки, вели пропаганду серед на
роду проти Каддафі. В результаті військових
операцій за участю НАТО Каддафі був вбитий,
контроль над ресурсами перейшов до західних
«спонсорів революції», а країна була відкинута
на багато років назад  Лівією зараз керують
розрізнені бандформування. Люди, які жорсто
ко лінчували Каддафі, тепер масово зводять
рахунки з життям, усвідомивши, як жорстоко їх
обдурили.
Подивимося на Сирію. У ній також йдуть про
вокації  під виглядом опозиції засилаються іно
земні найманці. Безліч джерел пише, що в їхньо
му навчанні та озброєнні брали участь у тому
числі інструктори НАТО.
Тільки народ, який не піддався провокаціям і
не повірив, що його вбивають за наказом пре
зидента, врятував становище. Сирія ще три
мається. Те саме зараз відбувається і в Україні.
Країна знаходиться на межі важкої економіч
ної кризи. Економіка України розвалена, зале
жить від долара і поки не може вижити без вли
вань грошей з Росії, Європи або США. Підпи
сання договору про асоціацію з ЄС перетворить
Україну на країну третього світу, на «бананову
республіку», яка остаточно втратить суверені
тет. Народ України буде приречений на голод і
вимирання. Але люди цього ніби не бачать. МВФ

відкрито говорить про те, що, можливо, надасть
Україні черговий кредит, тільки якщо будуть ви
конані умови: підвищення цін на газ, опалення,
електроенергію для населення, скорочення
соціальних виплат, скорочення чисельності
державних службовців, збільшення пенсійного
віку, перехід до плаваючого валютного курсу.
Так ось за що гинули люди на Майдані?! Щоб
злетів долар? Щоб більше платити за кварти
ру? Щоб позбутися соціальних виплат? На пен
сію жінкам виходити в 60 років замість 55?
На Майдані очевидно працювали професійні
провокатори  бойовики, які навчалися ди
версійній справі в західних спецтаборах. Пор
тал rusnevod.com пише, що українська націо
налістична молодь проходила курс терористич
ного навчання під керівництвом інструкторів
НАТО на території військової бази в Естонії
влітку 2006 року. До курсу навчання входили в
тому числі заняття з виготовлення саморобних
вибухових пристроїв. Той самий «Правий сек
тор» об’єднує радикально налаштованих націо
налістів, являє собою кілька бандерівських
організацій. Є інформація, що вони отримують
кошти від різних західних «проукраїнських
організацій» (були створені спецслужбами
країн НАТО ще за часів СРСР як елемент пол
ітичної боротьби і підтримки національних рухів
у союзних республіках). Наприклад, різно
манітні союзи ветеранів і бійців ОУНУПА, за
кордонні фонди «українських патріотів» і т.д.
Бійцями «Беркута» на барикадах Майдану був
знайдений щоденник  мабуть, належав одно
му з сотників. У блокноті записані імена та
прізвища людей з позначеними навпроти циф
рами в гривнях і доларах, списки закуплених і
витрачених продуктів, планування поточних
справ, номери телефонів, а також адреси ульт
расайтів. Нам представляють Майдан стихій
ним зібранням патріотів, але насправді вияв
ляється, що в основі протестного руху лежить
чітко організована структура  з чудовим по
стачанням, фінансуванням, з суворою ієрар
хією. Підготовка до державного перевороту
йшла давно. Потрібен був тільки відповідний
привід.
Політологи пишуть про те, що країну здають
Заходу олігархи, яким вже давно належить ре
альна влада в Україні. Це вигідно для їхнього
бізнесу. Саме тому правоохоронці були настільки
лояльні і так жодного разу і не зачистили Май
дан, хоча можливості і ресурси для цього у них
були. Щоб розігнати протестувальників під час
боїв на Грушевського, достатньо було 11,5 го
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дини. Але влада весь час виявляла безвольність.
Чиновники в центрі і на місцях саботували захо
ди з протидії бойовикам. Відверто зрадницьку
позицію зайняли олігархи. Захід буквально по
кроках диктував владі та опозиції, як далі діяти.
Тільки коли хвиля Автомайдану докотилася до
південного сходу, коли в Запоріжжі та Дніпропет
ровську групи місцевої самооборони дали відсіч
бойовикам,  тільки тоді пролунав окрик з Ва
шингтона з вимогою «мирно» домовитися.
На жаль, українська влада та еліта завжди
були під впливом Заходу. Причина  олігархічне
правління і ліберальна модель економіки.
Америка вливає мільярди доларів у нібито
народні протести. Незалежний журналіст Олег
Михалін за підсумками свого розслідування
пише про те, що Віталій Кличко «провів» в Ук
раїну 3,4 млрд. доларів від Держдепу США че
рез USAID. Вікторія Нуланд в офіційному звіті в
грудні 2013 року озвучила, що на демократиза
цію України виділено 5 мільярдів доларів. Тому
у «євромайданівців» немає жодних проблем із
забезпеченням: кожен другий в бронежилеті,
найдешевший з яких коштує 700 грн.  близько
77 доларів. Вони спокійно захоплюють адміні
стративні будівлі, приміщення СБУ та МВС, за
володівають зброєю і боєприпасами, розбійни
чають на дорогах. Під прапорами «мирного про
тесту» на Майдані Незалежності в промисло
вих масштабах виробляються «коктейлі Моло
това». «Мирні протестанти» екіпіровані не гірше
спецназівців МВС і ведуть стрілянину по «бер
кутівцях» з вогнепальної зброї! І при цьому вла
да не робить ні найменшої реальної спроби ізо
лювати протестувальників  з боку Бессарабсь
кої площі цілодобово підвозиться все необхід
не: продукти, паливо, покришки, автобуси ра
дикально налаштованих українців із західних
регіонів(!). А отже, влада це дозволяла!
Є відомості, що для підтримки бойового духу
протестувальників «заправляють» психостиму
ляторами, які застосовуються в армії США,
простіше кажучи,  наркотиками. Після їх вжи
вання через 2060 хвилин організм входить у
фазу гіперактивного стану, що супроводжуєть
ся поліпшенням настрою, підвищеною психіч
ною та фізичною активністю, відчуттям припли
ву енергії, появою почуття впевненості в собі,
своїх силах і можливостях. При прийомі таких
препаратів у людини зникає потреба у відпо
чинку і сні. При великих дозах настає інтенсив
не психічне збудження, а збудження і бадьорість
може тривати до трьох діб.
Все це дуже добре, але от біда: від довгого

застосування психостимуляторів починають
ся психози. Ці психози часто супроводжують
ся галюцинаціями і маренням, які викликають
крайній ступінь агресії... Лікар однієї з київсь
ких лікарень, до якого привезли пораненого
майданівського сотника, був вражений тим, що
за всіма симптомами цей товариш був хроніч
ним наркоманом.
Чи не ці «чарівні пігулки» передавалися для
«майданівців» через Червоний хрест з Польщі і
були затримані на кордоні?
Страшніше всього, що велика частина ук
раїнців не розуміє, що і за Януковичем, і за Ти
мошенко, і за Яценюком з Кличком і Тягнибо
ком може стояти одна й та сама сила. Їхня бійка
виглядає як політичний спектакль. Складаєть
ся враження, що він потрібен лише для того,
щоб налаштувати народ на потрібні Заходу дії,
сформувати думку. Саме це важливо щоб на
род САМ вирішив діяти так, а не інакше. Всі дії
акторів на руку Європі та США, які домагають
ся беззастережної капітуляції України. Їм по
трібен дешевий ринок збуту, родюча земля і
можливість розташувати на території України
бази НАТО, мабуть, щоб дістатися до Росії. Ніхто
і ніколи не стане піклуватися про народ. Чека
ти, що добрий дядя Сем зза кордону прийде і
дасть вам роботу, зарплату, якісь моральні
цінності, відновить щось,  верх наївності.
20 лютого на Майдані працювали професійні
снайпери. Причому вони вбивали протестую
чих чіткими пострілами в голову і в серце, а «бер
кутівців» намагалися більше ранити, ніж вби
вати,  щоб розлютити. У результаті «май
данівці» з ненавистю кидалися на «Беркут», че
рез оплачені ЗМІ на весь світ вигукуючи: «Як
можна вбивати мирних жителів?»  а правоохо
ронці змушені були рятуватися втечею, оскіль
ки їм було заборонено застосовувати бойову
зброю. Та й який сенс «Беркуту» вбивати 1020
майданівських бойовиків? Якщо вже розганя
ти, то треба було притягти кулемет. Хто ж тоді
вів вогонь і провокував взаємну ненависть і аг
ресію?
Нам намагалися довести, що на Майдані пра
цювали російські снайпери, демонструючи
відірваний шеврон «МВС РФ», який, звичайно,
виявився «фейком». Поперше, подібні шевро
ни вийшли з обігу кілька років тому, та й зшитий
він криво, самопально  для сувеніра. А подру
ге, жоден диверсант не піде «на справу» в лігво
ворога з такими відвертими розпізнавальними
знаками  це просто самогубство. Колишній на
чальник Головного управління розвідки Олек
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сандр Скіпальський в інтерв’ю «Коммерсантъ
Україна» все пояснив:
«МВС фактично робить вигляд, що не по
мічає, як у нього під носом діють кримінальні
угруповання за погодженням з окремими пред
ставниками влади. Тому більшість співробіт
ників силових структур, які працюють на Май
дані, дезорієнтовані і не до кінця розуміють, що
відбувається. Та й «майданівці» теж, судячи з
усього, не розуміють, що тут діє третя сила, яка
провокує обидві сторони. Ось ця третя сила і є
терористи в повному розумінні цього слова, бо
вони працюють з метою залякування населен
ня»,  зазначив він. І уточнив, що під «третьою
силою» маються на увазі найманці: «це банди
ти, які за гроші стріляють у людей».
Є свідчення того, що використовують ці най
манці зброю іноземного виробництва. Житель
Євпаторії, старший прапорщик батальйону
кримського «Беркута» Андрій Васильович Фе
дюкін був убитий під час зіткнення терористів
Майдану з силовиками. Його вбила куля калібру
5,56 мм, яка прошила руку, бронежилет(!), сер
це і зупинилася в ребрах на іншій стороні. Це 
малоімпульсний проміжний патрон, прийнятий
на озброєння країнами НАТО! З 18 лютого в Києві
у вуличних боях загинуло вже 77 осіб. Після хо
лоднокровної роботи снайперів ЗМІ західних
країн під приводом захисту життя мирного ук
раїнського населення почали масовану кампа
нію про необхідність термінового введення на
Україну натовських «миротворців» за юго
славською моделлю (тобто без санкції РБ ООН),
що розкриває істинний задум і сценарій цього

державного перевороту. Мета  східна Україна з
її багатими ресурсами і промисловою базою, а
також Крим в межах глобального плану створен
ня ворожого оточення Росії. І вони не зупинять
ся, якщо народ не зупинить їх, оголосивши про
викриття підступних планів. Адже навіть попри
те, що Янукович погодився на дострокові вибо
ри і повернення до Конституції 2004 року, ради
кали не вгамовуються і не йдуть з Майдану.
Так що ж робити? Як захистити себе, своє
життя, свою Батьківщину, майбутнє своїх дітей?
У першу чергу  не піддаватися провокаціям.
Народ України повинен проявити свою волю.
Доленосне для країни рішення має приймати
кожен громадянин, а не тільки кілька тисяч
збунтованих радикалів, по суті  екстремістів.
Необхідно вимагати проведення всенарод
ного громадського обговорення  надати всім
бажаючим можливість виступити на відкритих
дебатах на державному телебаченні. Кожна лю
дина повинна зрозуміти плюси і мінуси асоціації
з ЄС або приєднання до Митного союзу. Багато
ж хто вважає, що найрозумніший варіант  це
самостійний і незалежний шлях розвитку Украї
ни, без обов’язкового вступу в ці союзи. Після
обговорення потрібно провести всеукраїнський
референдум, на який винести питання і про дов
іру владі, і про конституційну реформу, і про вибір
подальшого шляху країни. Тільки разом, дружно
ми зможемо прийняти правильне рішення, яке
піде на користь нашій країні. Для координації дій
простих громадян – не оплачених Заходом, а тих,
які дбають про країну,  створений Надзвичай
ний комітет з порятунку України.

ВАШІ КРОКИ:
1. Вступайте до Надзвичайного комітету з порятунку країни і народу! Ми самостійно
зможемо вирішити, як нам жити, загальними зусиллями ми зможемо перетворити Україну на
процвітаючу державу, яка створена і працює для народу, а не для олігархів та іноземців!
2. Підписуйте петицію на сайті Білого дому http://u.to/nlNGBg з вимогою припинити втру
чання іноземних держав у внутрішні справи України, з вимогою припинити оплачувати провокації
та озброювати терористів, з вимогою не застосовувати військову силу. Зупиніть війну, зупиніть
загибель співвітчизників! Інакше прийде і ваша черга.
3. Вступайте до Системи оповіщення! (http://vk.com/spasti_ua або raznesi.at.ua) Рятуйте
тих, хто ще не знає правди і не бачить небезпеки! Це  ваші співгромадяни, рідні, колеги, сусіди...
Народ сильний тільки в масі! Скачайте, роздрукуйте і роздайте листівки, розклейте плакати (http:/
/raznesi.at.ua/load/).
4. Візьміть участь в обговоренні майбутнього України. Приходьте на громадські дебати
(місце і час дізнавайтеся за телефоном (066) 0274426).
Ми бажаємо перемоги над ворогомсупостатом!
Нам не потрібно ЄС і не потрібно НАТО!
raznesi.at.ua
dilopravdy.org
тел.: +38(066) 0274426

Прочитав передай іншому!

