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Заповіт воїнів України – Борис Гуменюк  
В першу річницю Євромайданів в Україні  
 
Рік тому, 20 лютого 2014 року на Євромайдані у Києві почали гинути найкращі сини України від куль 

снайперів спецпідрозділів Російської Федерації та їх сліпих виконавців, заздалегіть підготовленого плану поне-
волення незалежної від 1991 року України.  

Світ остовпів, а в Україні було все гірше і гірше, попри надлюдські зусилля і детермінацію українського 
народу та усіх народів і урядів цивілізованого світу, які підтримували й надалі підтримують прагнення України.  

Ряди Героїв Небесної Сотні збільшилися у 500 разів - до 50 000 загиблих (як подає міністр Даніель Ро-
тфельд в “Газеті Виборчій”? 14.02.2015). Тисяч зниклих безвісти, десяток тисяч поранених. Понад 1 120 000 
біженців, які залишаючи доробок усього життя змушені жити у своїй розкраденій попереднім режимом вітчи-
зні, яку нищив викликаний комуністами Голодомор 1932-1933 рр., ядерна катастрофа в Чорнобилі, а нині вже 
рік винищує російський агресор. 

Розповсюджуючи неправду про український майдан, влада та офіційні ЗМІ Російської Федерації вчи-
нили образою найбільш достойні й високі ідеали і відвічні прагнення українського народу, називаючи його 
одним гаслом: “київські фашисти” – “фашизм не пройдет”.  

Триває це у ситуації, коли совєтська, сталінська та нацистська гітлерівська влада співпрацювали зі собою 
у 1939-1941 роках – договір Ріббентропа-Молотова, доконуючи анексії країн, завоювали держави у Європі. 

В оцінці московської влади окреслено “фашистами” українських націоналістів, які кинули гасло: "ані 
Гітлер, ані Сталін" під час Другої світової війни, в результаті якої загинуло близько 6 мільйонів українців, в тому 
числі 1 млн 357 тисяч в лавах Червоної Армії (за офіційними даними радянських і російських джерел). Українці 
мають свій вклад в перемозі над фашизмом, в тому числі у визволені Кракова чи Освєнціма, де змагався Укра-
їнський фронт.  

Присвоюючи лише собі перемогу над фашизмом нинішня московська влада, яка стримить до нового 
підпорядкування собі бувших совєтських республік, а особливо незалежної від 1991 року України, безжалісно 
карає Україну за її безповоротній про-європейський вибір. 

Ключем до мирного закінчення, розпочатої Росією війни проти України є у першій черзі протистояння 
неправді, яку Москва на всіх фронтах розповсюджує про прагнення України, Польщі, Литви, Естонії, Латвії, 
Грузії, а особливо про Сполучені Штати, які Кремль вважає головним ворогом України і всіх держав Євросоюзу.  

Насильство Росії проти України укорінене у брехні і неправді, яку можна перемогти тільки правдою. 
Правда в нинішній ситуації є найбільш ефективною силою миру, як між іншим писала в статті “Краків пригадує 
– правда силою миру” Івона Гайдош („Газета Виборча”, 08.11.2014, тест у додатку).  

Тому, у першу річницю розпочатої Росією війни проти України, наперед у інформаційному просторі, 
а опісля прямої військової агресії залучаємо, особливо актуальний у контексті ІІ мінських, знов недотриманих 
домовленостей:  

1) “Заповіт” українських воїнів, які сьогодні у Пісках захищають донецьку землю, яка видала одного 
з найбільших поетів Василя Стуса (статтю про його творчість, також передаю у додатку, як доказ високих ідеа-
лів і переживань синів Донецької України). Ці українські воїни на 80% є російськомовними громадянами Украї-
ни і це вони захищаються від проросійських терористів та російської армії, яка була вислана в Україну нібито 
щоб “обороняти російськомовних українських громадян, яких переслідують українські фашисти”.  

2) “Відкритий лист до лауреатів Нобелівської премії, голів держав Європейського Союзу, Сполучених 
Штатів, Канади, держав і людей цивілізованого світу в справі припинення російської агресії проти України”, 
який вислали учасники міжнародної конференції, що була організована 3 листопада 2014 року в Ягеллонсько-
му університеті.  
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