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Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Уривок з Гімну України

бачимо, це їм не вдається. А якщо інфа про те, 
що планується зустріч в Турції між головами МІД 
України та Росії відбудеться, то це буде означати, 
що росіяни пішли на перемовини без досягнення 
військової мети. Можливо, вони не захотять 
робити перемирря саме для того, щоб все ж таки 
спробувати досягнути військової мети. Але США 
заявили, що включаться в політичний процес, 
коли Росія припинить вогонь. Китай також вже 
заявив, що готовий стати посередником.

3. Була офіційна інфа, що росіяни уникають 
прямих бойових зіткнень. 

Однією з причин таких дій може бути недостат-
ній моральний стан військ, що уникають зіткнень. 
І, відповідно, про високий бойовий дух інших. На 
сьогодні, бойовий дух української армії і грома-
дян - це головний індикатор спроможності дер-
жави боротись і перемагати. В 1940 році фінська 
армія була набагато разів менша за радянську. 
Але високий бойових дух її згуртованої армії та 
згуртованість фінських громадян призвели до 
фактичної поразки сталінського монстра.

4. Почала появлятись інфа і по Китаю. 
Раніше Китай казав, що готовий включитись в 

дипломатичну роботу. І казав, що треба завжди 
домовлятись. Китай так завжди говорить. Так, 
домовлятись, але на яких умовах? Тут раніше 
Китай мовчав. 

А ось тут вже трохи пачало просочуватись те, 
про що Китай зараз думає. Є інфа, що днями у голо-
вній газеті Китаю “Жемінь Жибао” вийшла стаття 
члена ДержРади КНР Ван І, у якій він описав нові 
перспективи відносин США та Китаю. Головний 
лейтмотив статті китайського ТОП-чиновника - 
“Скористайтеся історичною мудрістю та освітліть 
собі шлях вперед”. В Китаї напад Путіна на Україну 
почали вважати стратегічною помилкою.

Якщо така позиція Китаю є насправді, то це дуже 
серйозний сигнал того, що все пішло не так, як роз-
раховував Кремль. І йому треба щось робити, щоб 
швидко все завершити, щоб не втратити обличчя. 

Загальний аналіз інфопростору свідчить, 
що ситуація продовжує розвиватись в пози-
тивному напрямку для України. Доречі, поки 
не було ще жодного дня, щоб було якось 
інакше. Мова йде про хід війни і про політич-
ний аспект, а не про гуманітарний стан країни. 
Схоже на те, що мало хто міг в світі подумати, 
що Україна може так сильно відповідати. 
Цього ніхто не очікував. Ніхто не вірив нашим 
словам, що наша армія сильна і потужна. Всі 
думали, що це просто пропагандистська бала-
канина. Позитивна тенденція проглядається, 
якщо звернути увагу на такі моменти.

1. Всі мають розуміти, що будь-яка війна - це 
лише інструмент досягнення певних політич-
них цілей. 

Для того, щоб громадяни не піддавались паніці, 
щоб могли зосереджуватись на опорі, треба, щоб 
вони розуміли політичні процеси. Всі знають 
відомий вислів: якщо ти не цікавишся політикою, 
то політика займеться тобою. Ми, (організація 
«Поступ»), протягом нашої багаторічної громадян-
ської діяльності, намагались всіляко пояснювати 
громадянам, що перший крок до успішної країни 
- це громадянська активність населення. Най-
перше, що мають робити громадяни - це розуміти 
політичні процеси, які відбуваються в своїй країні. 
Але ми постійно зустрічали довбурів, які казали, 
що політика їх не цікавить. От саме через таких 
дебілів, яких було дуже багато, ми і мали слабку 
країну! Тому ми і допустили панування олігархії. 
Будемо сподіватись, що таких ідіотів (соціальних 
дронів), яких «не цікавить політика», після війни 
більше не буде!

2. Військова мета Росії - це підготувати 
вигідні для себе умови для мирної політичної 
угоди. 

З усього видно, що вони мали намір блоку-
вати всі основні міста східної та південно-схід-
ної  України разом із Києвом. І вже після цього 
вступити в реальні мирні перемовини. Але, як ми 

Ось головні тези, які можна взяти з цієї статті: 
- Китаю потрібно притримуватися двох принципів: 

відкритих інновацій та ринкової орієнтації.
- Необхідно зрозуміти, що сучасне суперництво 

США та Китаю лежить не у сфері територіальних 
суперечок, як було раніше, а у сфері високих тех-
нологій. 

- СРСР не зрозумів ні першого, ні другого,  і це стало 
підривною стратегічною помилкою. А от Китай 
вчасно це збагнув.

- Велика держава - це не та, яка може кинути 
виклик світовому порядку і вести війну, а та, яка 
відповідає, заохочує і підтримує міжнародний 
мир.

5. Також є позитивна інформація, що США 
готові включитись в мирні переговори із 
Росією, якщо Росія виведе війська, або реально 
продемонструє готовність негайної деекскалації 
напруги. 

Тобто, вони повідомили, що просто готові до 
дипломатичної мирної роботи. А також висло-
вили умову Росії, що це тільки в разі деескалації. 

6. Майже весь діловий світ Заходу оголосив 
повну ізоляцію Росії. 

Зрозуміло, що якщо вводяться санкції, то одно-
часно і формуються умови їх зняття. Санкції вже 
оголошені, але їх включення відбувається не 
зразу. Тобто,  кільце буде постійно звужуватись. 
Дія всіх цих санкцій, якщо вони ввійдуть, забло-
кує майже весь розвиток Росії і нормальне життя. 
Тобто, для населення в Росії життя буде виглядати 
як під час війни, або після війни. Але, це не все. 
Росія не здатна сама виробляти весь спектр необ-
хідної продукції для життя держави через гли-
боку інтеграцію в світову економіку. 

Час іде на користь України. Головне тримати 
спокій, боротись.

_____________________________________________________

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!



НЕ БРАТНІ 
НАРОДИ!!!
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Слава Великій Україні! 
Від тепер всі мої тексти будуть починатися 

саме з такого гасла і зараз поясню чому.

Насправді, Україна вже остаточно перемогла 
Російську Федерацію, як тільки та почала військове 
вторгнення. Незалежно від розвитку війни і резуль-
татів перемовин, Україна в перший же день агресії 
з боку РФ здобула те, на що сподівалась майже сто 
років – повну цивілізаційну незалежність від Росії. 
На практиці це виглядатиме так, що кожен українець 
найближчі кілька поколінь буде дуже вороже сприй-
мати міф про «братскіе народи», «адну культуру» і 
«общую історію». Ці російські наративи, які дбай-
ливо просувалися багато років, повністю дискре-
дитовані і більше не мають жодного впливу на кож-
ного притомного українця. РФ, з легкої руки Путіна, 
розбомбила не стільки українські міста, як міст між 
Азією і Європою. Тепер Росію сприймають так, як і 
мало би бути історично – азійською країною з азій-
ським світоглядом, азійським стилем управління 
державою та азійською ментальністю. Росія нарешті 
воз’єдналася зі своїми предками – Золотою Ордою. 
Їм тепер доведеться прийняти цю історичну правду 
і надовго відмовитись від претензій на якусь євро-
пейськість. Це дозволить Україні нарешті відірва-
тись від Росії культурно, соціально та політично, а 
це і є найперший крок до побудови Великої України. 
Велика Україна неможлива в тіні тоталітарного мон-
стра РФ і ця тінь зараз покинула наші землі. Після 
закінчення гарячої фази Україно-російської війни 
нас чекає багато важкої та відповідальної роботи, 
не стільки по відновленню інфраструктури, а саме 
по побудові Великої України в головах українського 
суспільства, а потім вже і в фізичному вигляді.

Тепер, і на дуже довгий час, кожен громадянин 
України має усвідомити вищевикладені речі і «подо-
рослішати» в політичному сенсі слова. Взяти, наре-
шті, відповідальність за свою країну, місто, район на 
себе, а не сподіватися, що політичні питання «роз-
руляться» якось самі собою. Тільки відповідальне, 
політизоване суспільство здатне адекватно опира-
тися руйнівному впливу ззовні.

Даниїл Лемешко
  член Ради ГО «Поступ»

ПРО СІМЕЙНІ СТОСУНКИ З РОДИЧАМИ ЯКІ 
МЕШКАЮТЬ У РОСІЇ

ДІАЛОГИ УКРАЇНЦІВ З РОДИЧАМИ У РОСІЇ

Дорогі друзі, з погляду на загарбницьку війну з боку 
Росії, хочу підняти таку важливу тему, як рідня, яка живе 
в Росіі. В мене у самого є близькі родичі, які мають вищу 
освіту, постійно бувають за кордоном, мають автівки, 
тобто, вони є представниками інтелігенції. До 24-го лютого 
я постійно з ними спілкувався. Остання розмова в мир-
ному житті була 23 лютого. Основна тема наших розмов це 
– неможливість приїхати в гості. Останній раз родичі були 
в Україні в 2013 році. Дев’ять років ми не зустрічались, 
вони сподівалися, що з обранням діючого президента 
ситуація кардинально зміниться, але, але… Настав най-
страшніший день - 24 лютого. Зранку я емоційно зателе-
фонував родичам, та у відповідь почув заспокійливі речі,  
щоб не хвилювалися, зараз вашого президента арештують 
і привезуть вам Януковача №2. Все буде добре у всіх. Я 
був у шоці від реакції моїх рідних. Спілкування протягом 
декілька днів результатів не дало і думку вони не змінили. 

*****
У мене живе в місті Ульяновськ двоюрідний брат з 

сім’єю та його батьки, але на українському питанні ми 
з ним посварилися. Тому що мені, брату, він взагалі не 
вірить. Я кинув йому Молнію (інформаційна група в 
вайбері), різноманітну інформацію про війну, а йому 

по спині мороз...

*****
Щодо родичів в Росії. У мене рідна сестра в Москві. 

Вона зі мною не спілкується, хоча за тиждень до війни 
списувались. Я їй написала в перший день війни. Потім 
ще трохи. Резюме: вона мені не вірить! Сестрі 55 років, 
ще не стара. Племінниця хоч цікавилась, хвилювалась. 
Проте, вже 3 дні повна тиша! Я, звичайно, в шоці.

Навпаки, розповідали про мудрого путіна, який нападом 
на Україну захищає росію та Донецьк від натовських ракет. 
Звичайна російська пропаганда. Вже хотів їх послати, але 
це ж близькі родичі, і я продовжував спілкуватися. Я нама-
гався зрозуміти шалену підтримку агресивних дій з боку 
росії через сімейні відносини. Так от, мої родичі останній 
раз були в Україні дев’ять років тому і дуже бажали сюди 
приїхати. Але не мали змоги. Під впливом російської про-
паганди, вони знайшли для себе особисте виправдання, 
«приїхати до родичів в Україну не можуть через те, що тут 
«сидять» націоналісти, а ось коли путін захопить Україну, 
тоді родичі, рідненькі мої, приїдуть до нас у гості». Вже на 
п’ятий день родичі засмутилися і зрозуміли, що і це при-
мара і вони ще дев’ять років сюди не приїдуть. Також змі-
нилася і їх риторика, тепер родичі кажуть,що від них нічого 
не залежить. Помиляєтесь, залежить, ще як залежить! Ви 
повинні розповідати правду, як ваші солдати ґвалтують 
нашу неньку Україну, розповідайте та не мовчіть, про те, 
що тут роблять ваші солдати. Бо ви є теж українці!!!!Слава 
Україні! Слава героям! Перемога буде за нами!!

_____________________________________________________

*****
У мене по батьковій лінії дядько живе в Росії. Я з ним 

не спілкуюся, а от тітка, і одна, і друга з початку 2014 
року хотіли просвітити брата,  що відбувається в Україні, 
але там усе глухо. У нас бандерівці, фашисти, що Ви нам 
розказуєте. Вони посварилися і не розмовляли. Трохи 
підтримували зв’язок сестри. А коли почалася війна, то 
і сестра не розуміє нас і не вірить. Та ще й сказала, що 
її батьки на тітку образилися. Вони образилися, а в нас 
війна...

*****
В мене у дружини багато родичів в Росії. Вона їм 

пише, що у нас війна, а у відповідь – давай спілкуватися 
але без політики. 

Евгений Лукашенко
        член ГО «Поступ»

Росіяни вже  давно «зазомбовані» путінською пропагандою за «руський мир». І це стосується не лише темних селян, а і освічені люди вірять усьому 
тому, що каже і показує телевізор. Вони реально вірять в українських націоналістів, фашистів та бандеровців, не зважаючи на наші спроби донести 
правду про страшну війну і агресію Росії до України. Наводимо декілька реальних діалогів українців зі своїми родичами в Росії. 

ЩО МОЖНА І ТРЕБА РОБИТИ!?
Не можна опускати руки і необхідно продовжувати 

спроби достукатися до родичів чи знайомих росіян. Вода 
камінь точить, так і нам треба лупати цю скалу і вона паде. 

Росіяни повинні знати про жахливі наслідки їх пасив-
ності та злочинні дії російської влади. Вони повинні 
знати про фашистські бомбардування російкими вій-
сками українських міст Харків, Чернігів, Житомир, Суми, 
Буча, Ірпінь та ще багатьох, куди прийшла війна. Росіяни 
повинні усвідомити що їх чоловік, син чи знайомий, який 
прийде зі зброєю в руках знайде в Україні смерть. А ще 
вони мають знати, що вони і їх рідні та близькі будуть 
прокляті за усі ті сльози та страждання українського 
народу. Відкрийте їм очі, хай схаменуться.
_____________________________________________________
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