БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

РОСІЯ CONTRA УКРАЇНА
Василь Лаптійчук, експерт з питань безпекової
політики, у минулому директор Інституту Росії в Україні, автор «Універсуму», попереджав про конфлікт з Росією ще шість років тому.
У циклі передач в ефірі радіо Ера FM Він розповів про
притаманну росіянам брехню, про особливості російської внутрішньої і зовнішньої політики, про дві цивілізаційні системи.
Війна з Росією має тільки військове рішення
Що таке Мінські домовленості з погляду національного
або міжнародного права? У нас проходить анти-терористична операція, яку проводить СБУ, а їй допомагають інші
силові структури. Ціі домовленості – абсурд, непояснюваний з юридичної точки зору.
Василь Лаптійчук вважає, що влада імітує свою діяльність, її дії нагадують театр абсурду.
Відведення важких озброєнь перетворюється на профанацію. А заклик голови МЗС РФ Лаврова щодо запровадження санкцій проти Києва у зв’язку з невиконанням
Мінських домовленостей можна було б спрогнозувати. На
жаль, зовнішньо-політичне відомство України цього не зробило.
Сісти за стіл переговорів з агресором, не маючи при цьому військових аргуменів є ознакою неминучою поразки,
вважає експерт. Мати переговори з Росією не можна
було. Хіба що за участю гарантів безпеки України згідно
з Будапеським меморандумом – а це США і Велика Британія. «Може, хоч вони б втримали Україну від ганебної
здачі наших інтересів», – каже Лаптійчук.
Наша зовнішня політика реактивна. Ми лише реагували
і продовжуємо реагувати, а не діяти.
Європа дуже хоче зняти санкції з Росії. 300 тисяч німців працюють на російський ринок – у них проблема. Але
зняття санкцій з Росії означає кінець Україні.
Лаптійчук вважає, що проблема не в Путіні, а у великій російській проблемі. Єдиною об’єднавчою ідеєю росіян є ідеологія, так званий Рускій мір. Україна є загрозою
Російської державності.
Наявність України як держави ставить під загрозу існування Росії як держави. Згідно з дослідженням центру
Гумильова народи Китаю і Російської Федерації і Фінляндії
є одним і тим самим народом з так званим китайським геном, і не мають ніякого відношення до українців, білорусів, поляків, литовців та інших слов’ян. Задача Росії – утримати Україну не просто у своїй сфері впливу, але як частину тотожної території. І за часів царської Росії, і за часів Радянського Союзу, і за часів нинішньої ЄльцинськоПутінської Росії головною задачею Росії було контролювати Українську історію. Незаплежна Україна представляє
загрозу Росії. Це – проблема не Путіна, я проблема триватиме, поки хтось з двох не зупиниться.
Україна не може зупинитися – вона може тільки бути
знищеною Росією. Росія також не може зупинитися, бо
якщо вона зупиниться, то буде знищена зсередини. В них
немає іншого шляху, ніж завоювати Україну, поставити Київ
на коліна і поступово інтегрувати до себе.
12.03.2015
http://ar25.org/node/29822
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Перемагають не танки, а бойовий дух
Ескалація військового конфлікту можлива, якщо керівництво РФ не зможе схилити керівництво України до
якихось поступок – федералізації, автономізації чи якісь
сепаратні домовленості про перехід України під контроль РФ. Зараз Росія веде активну дипломатичну роботу, працюють спецслужби, щоб змусити українську правлячу верхівку прийняти умови капітуляції.
40-мільйонний народ перемогти неможливо. Його
можна тільки зрадити і розвалити зсередини, вважає він.
Але він не вірить що керівництво України готове на капітуляцію і здачу території України. Інше питання – наскільки
воно за своїми морально-діловими якостями готове до організації опору.
Україна для Росії – це історичний ворог. Стверджуючи, що Росія вийшла з Київської Русі, а українці і росіяни – братські народи, Росія загнала себе в історичний глухий кут. Тому у неї нема іншого виходу, крім ліквідувати
українців як етнос, асимілювати або змусити їх переписати
свою історію. Всі російські народи – тунгуси, буряти, карело-фіни та інші – тримаються на руському мірі, на єдиній російській ідеології. «Мы – русский народ с тысячелетней историей», – кажуть їм правителі. А це неправда.
Не є новиною, що у нинішньому російсько-українському конфлікті сплелися великі геополітичні інтереси не
тільки України та Росії, а й США, Євросоюзу і навіть Китаю. Оскільки українці почали опиратися російській агресії, світ почав реагувати. Допомагають тим, хто воює, і
якщо Україна почне перемагати, то весь світ приєднається до цієї перемоги.
01.04.2015
http://ar25.org/node/29981
«За сучасними етичними критеріями росіяни,
в якомусь сенсі, не люди»
Коментуючи ментальність росіян, Лапійчук згадав народні казки. Він також звернув увагу на російську мову.
Там, де російська мова, там – проблеми, вважає він. Мовна проблема є однією з проблем безпеки України.
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ПОГЛЯД
Стратегічна мета Росії – поставити Київ на коліна: чи
то через федералізацію, чи підкупом Президента, чи через воєнну анексію. Але росіяни наштовхнулися на запекле
протистояння українців, на жорсткі заходи Заходу, тому
вони будуть підкупляти політиків, змушувати українців
на нові переговори руками Оланда і Меркель, прогнозує
експерт.
Якщо ми знову, в третій раз, сядемо з ними за стіл переговорів, це буде ознакою слабкості і ганьбою для зовнішньої політики України. Для влади України це може стати кінцем, каже він.
31.03.2015
http://ar25.org/article/rosiyeyu-keruye-bazhannyalikviduvaty-ukrayinu-yak-nezalezhnu-derzhavuvlaptiychuk.html
Росією керує бажання ліквідувати Україну
як незалежну державу
Все українське керівництво було перевербоване російськими спецорганами, які прийшли до влади в Росії після Єльцина. Після того, як Єльцин пішов з поста президента РФ, Путін та його команда почала планомірну роботу, щоб підкорити Україну і залишити її у сфері свого
впливу.
Керівництво РФ було дезінформовано з боку ФСБ,
службою зовнішньої розвідки, міністерством закордонних
справ РФ про можливий ступінь опору України та реакцію світу на військову агресію Кремля.
Що рухає нині російською політикою, як зовнішньою,
так і внутрішньою, і наскільки вона залежить від особи Путіна? Чому Вікторія Нуланд, помічниця державного секретаря США, їздила недавно до Москви? Чи Захід втомився
від України? Такі питання обговорювали в студії.
Лаптійчук вважає, що США не буде здавати Україну в
обмін на якісь інтереси, як пишуть деякі політичні оглядачі.

Росія порушила весь світовий порядок, десятки міжнародних договорів, включно з українсько-російським договором за 1998 рік.
США нам допоможуть, якщо ми будемо боротися, вважає Лаптійчук. Якщо ми будемо здавати свої позиції і йти
на компроміс із терористами та Росією, що їх підтримує,
тоді Захід може задуматися і залишити Україну напризволяще.
Він згадав, що починаючи з 12 століття ті народи, які
на сьогодні входять до складу Росії, нападали на народи,
які знаходилися західніше від них. Вони завжди були агресивними по відношенню до України.
Після Другої світової війни була Німеччина, Чехословаччина, Угорщина, Афганістан. Ці країни не наважувалися вийти з під диктату Радянського Союзу. Одразу ж після
Ялтинської конференції Радянський Союз вів себе агресивно.
Він зауважив, що Радянський Союз – це інша назва Росії. СРСР прагнув створити новий тип російського народу – совєтский народ.
Етнічних росіян не існує в природі. Є громадяни Російської Федерації, а за етнічною ознакою – це карели, угрофіни, кавказькі народи, тюрки, чукчі, буряти і т. д.
Керівництво РФ було дезінформовано з боку ФСБ,
службою зовнішньої розвідки, міністерством закордонних
справ про можливий ступінь опору України та реакцію світу на цю агресію.
Все українське керівництво було перевербоване російськими спецорганами, які прийшли до влади в Росії після Єльцина. Після того, як Єльцин пішов з поста президента РФ, Путін та його команда почала планомірну роботу, щоб підкорити Україну і залишити її у сфері свого
впливу.
22.05.2015
http://ar25.org/article/rosiyeyu-keruye-bazhannyalikviduvaty-ukrayinu-yak-nezalezhnu-derzhavuvlaptiychuk.html

Все для Батьківщини, все для перемоги: школяр-винахідник розробив каску, яку не беруть кулі
У Рівному пройшов етап Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук
України, де одним з найбільш вдалих винаходів визнано солдатську каску.
За виглядом каска схожа на ті, що використовуються нині в
армії, і зовсім не схожа – за її поверхневим «рельєфом», бо на
ній – горбистий профіль. За словами автора цього винаходу
Павла Стельмаха з Рівного, така каска здатна витримати потрапляння кулі чи осколка під будь-яким кутом. Бо її конструкція
передбачає, аби шматочок металу, вдаряючись у бокову поверхню рельєфу, зазнавав багаторазового відбивання. І таким чином
не досягав основної поверхні каски.
Щоб зосередитися на цій преамбулі, Павло Стельмах «перелопатив» майже всю літературу, що стосується військових
касок, їхньої історії, застосування, видозмін. Витратив декілька
місяців на інтернет-пошукову роботу, її узагальнення. Відтак
методом виключень та порівнянь дійшов до думки, що так звана
пагорбкова конструкція каски більш ефективна, ніж гладка.
При цьому, як додає заслужений винахідник України Віктор
Бернацький, керівник гуртка наукової творчості, в якому займається винахідник-семикласник, – енергія та імпульс кулі чи
осколка зменшується фактично до безпечної величини. А це вже
питання не тільки захисту воїнів, але й, за великим рахунком,
обороноздатності. Учень із наставником, аби наяву переконатися у високій ефективності винаходу, провели ряд практичних
експериментів з новою каскою. Тепер сподіваються, що їхнє
«ноу-хау» стане предметом масового виробництва.
http://patrioty.org.ua/
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