Лист-подяка Командувачу ССО Григорію Галагану

Шановний пане генерале, тезко і сину (з моїм сином ви майже
однолітки)!
ДЯКУЮ тобі від імені «Українського СМЕРШУ» за твоє звернення
2 березня до розрахунків російської артилерії і 11 березня до
українців, своїх підлеглих і за ту роботу ССО на війні, яку ви
робите так, як не вміє жодна армія світу і НАТО!

Дорогий пане генерале (сину!), ти праведно і справедливо заявляєш
російським артилеристам-виродкам, звернувшись до них їхньою
паскудною мовою, щоб зрозумів кожен, що вони «будут зарезаны
как свиньи!»:
«Братство
ССО
Украины
передает
привет
русским
артиллеристам!
Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими
обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких –
вы, черви, стали нашей целью номер один.
Объясняем вам, Ваньки: вы вроде бы далеко и стреляете по целям
которых не видите. Не видите маленьких деток, стариков, дома,
детские садики, школы и больницы – все это для просто цели.

В Маріуполі окупанти розбомбили пологовий
будинок і дитячу лікарню. Фото: Є. Малолетка

Стрельнули, полетело, попали – за*бись, правильно пацаны?
А теперь смотрите, червяки: вы своих целей не видите и вам
оттого вроде бы как легче. Но поверьте: легче вам мразям уже не
будет никогда. Информация по вам – уже у нас.
Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше НЕ
будет. Никакой пощады, никакое “пожалуйста не убивайте, я
сдаюсь” уже не пройдет.
Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик,
заряжающий – БУДУТ ЗАРЕЗАНЫ КАК СВИНЬИ. Ссыте в
штаны, мы за вами уже пришли.
Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал.
МЫ НЕ СМЕРТЬ, МЫ ХУЖЕ!»
https://novynarnia.com/2022/03/02/sso-zvernulysya/

«Я звертаюся до всіх воїнів ССО України. Кожен, хто в строю і
хто прямо зараз вливається у наші лави! Жорстокість ворога
ніколи не можна пробачити. Наша спільна мета – ЗАГНОЇТИ тих,
хто насмілився посягнути на нашу землю і нашу свободу. Боріться!
НИЩІТЬ окупантів з усією ЛЮТТЮ, на яку ми здатні. За кожну
сльозу і за кожну краплину української крові!
Побратими, ви знаєте, що робити!»
https://novynarnia.com/2022/03/11/komanduvach-sso-galagan/
Пане генерале (сину!), твої слова в обох зверненнях однозвучні з
позицією «Українського СМЕРШУ»: «Час звернень до російських
військових припинити війну і батьків, які послали своїх виродків
вбивати наших дітей, матерів, бомбити дитячі садочки, школи,
лікарні, пологові будинки, житлові квартали – ЗАВЕРШИВСЯ!
Прийшов час НЕ вмирати за Україну, а ВБИВАТИ російських
фашистів по всьому світу, де б вони не були, за сльози, кров і
смерть наших дітей, матерів! За них і побратимів ми мстимо і
будемо мстити так, що наступне покоління Московії буде жити
в страху від однієї думки про українських патріотів».
Ми – разом! Ми – єдині! Ми – сила! Значить – НЕПЕРЕМОЖНІ!
Побратимів НЕ кидаємо!
Російських фашистів в полон НЕ БЕРЕМО! ЗНИЩУЄМО як
скажених собак!

Цим російським «ванькам» пощастило.
«Український Смерш» в полон НЕ бере...

Детальніше про діяльність «Українського СМЕРШУ» побратими ССО
можуть прочитати на сайті патріотичного видання «Український
репортер»:
«Російські окупанти підлягають знищенню як скажені собаки»
(24.02.22);
https://ukrreporter.com.ua/politic/war/rosijski-okupanty-pidlyagayutznyshhennyu-yak-skazheni-soboaky.html

«Спаси мир – убей Путина! Обращение Григория Омельченко к
офицерам-россиянам» (26.02.22);
https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/spasy-myr-ubej-putyna-obrashhenyegrygoryya-omelchenko-k-ofytseram-rossyyanam.html

«Бійці невидимого «Українського «Смершу» одержали наказ без
пощади вбивати окупантів» (28.02.22);
https://ukrreporter.com.ua/politic/war/bijtsi-nevydymogo-ukrayinskogo-smershuoderzhaly-nakaz-bez-poshhady-vbyvaty-okupantiv.html

«Український СМЕРШ: «Ніякої пощади російським фашистам!
Вбиваємо як скажених собак!» (03.03.22);
https://ukrreporter.com.ua/politic/war/ukrayinskyj-smersh-niyakoyi-poshhadyrosijskym-fashystam-vbyvayemo-yak-skazhenyh-sobak.htm

«Григорій Омельченко: «Мою пропозицію «врятуй світ – вбий
Путіна» підтримав сенатор США Ліндсі Грем» (04.03.22.);
https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/grygorij-omelchenko-moyupropozytsiyu-vryatuj-svit-vbyj-vbyj-putina-pidtrymav-senator-ssha-lindsigrem.html

«Генерал Омельченко: «Зрадників і шпигунів виявляти і
знищувати безжально» (06.03.22)»
https://ukrreporter.com.ua/politic/war/general-omelchenko-zradnykiv-i-shpygunivvyyavlyaty-i-znyshhuvaty-bezzhalno.html

«Операція «Українського СМЕРШУ» – «Z:3»: ZНАЙШОВ – ZНИЩИВ
– ZНИК!» (09.03.22); https://ukrreporter.com.ua/politic/war/operatsiyaukrayinskogo-smershu-z-3.html

«Помста кривавого карлика за харківське “Путін -хуйло!”, або
Чому варвар Путін знищує Харків» (10.03.22).
https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/pomsta-kryvavogo-karlyka-za-harkivskeputin-hujlo-abo-chomu-varvar-putin-znyshhuye-harkiv.html

Три іменні в одному
Пане генерале (сину!), твоє ім’я складається з трьох імен:
1. ГРИГОРІЙ — християнське (православне) чоловіче ім'я.
Батьківщина імені — Стародавня Греція. Походить із
грец. Γρηγόριος, утвореного від грец. Γρήγορος (“григорео”) —
«уважний», «зосереджений», «зібраний», «бадьорий», «не спить»,
«пильнує».
До української потрапило через старослов'янське посередництво
(Григорий, Григорій), прийняті в більшості європейських мов форми
походять через посередництво лат. Gregorius.
Цікавий той факт, що популярність це ім’я отримало в період
поширення християнства, в той час воно було практично синонімом
поняття ідеального християнина. Тільки сім’я істинно віруючих
могла дати ім’я Гриша своїй дитині.
У церковних святцях ім’я Григорій зустрічається в незмінному
вигляді.
2. В імені ГриГОРій є ім’я ГОР (грецькою Ароеріс) —
давньоєгипетський язичницький бог, що уособлював ранкове сонце
(уявлявся сином бога Ра) та слугував одним із символів влади
фараона у вигляді символічного зображення сокола чи яструба. У
єгиптян Гор (дослівно «висота», «небо») — син богині Ісіди і
бога Осіріса.
3. У імені ГригОРІЙ є і третє ім’я – ім’я нашого пращура – ОРІЙ
(скорочено Ор) – орієць, землероб (орач). Орій ім'я Прабатька
слов'ян-русів. Згадується у Велесовій Книзі як батько засновників
Києва: «Се бо Ор-отець іде перед нами, і Кий іде з русами, і Щек

веде плем'я своє, а Хорев хорватів своїх» (дощ. 36-А). Варіант імені
Ірій (дощ. 38-А).
Можливе встановлення етимології через давніші мовні форми, що
існували на землях Слов'янщини, наприклад, скіфське слово Опор –
чоловік. За Велесовою Книгою (дощ. 6-В), отець Орій жив за сто
років перед Геродотом (від Отця Оря до Діра пройшло тисяча
п'ятсот років), отже це ім'я існувало за скіфської доби.
«Ворога РОДУ твого знищуй без пощади…»

І в повітрі, і на землі знищуй ворога безпощадно…

За довго до появи християнства і хрещення Київської Русi наші
пращури — орії-руси(ни) залишили своїм нащадкам — нинішнім
українцям — заповіді, за якими ми повинні були жити, щоб бути
вільним, сильним і рівноправним (рівновеликим) РОДОМ серед
інших наРОДІВ.
Заповіді наших предків, які мають Вселенську космічну силу, вороги
Київської Русi знищували і ховали, щоб ми ніколи не мали до них
доступу і не змогли жити за ними.
Наведу ті з них, за якими ми повинні жити у цей тяжкий для
українського РОДУ час:
1. «СТІЙ за Землю свою, земля нам дана нашими Світлими Богами,
зорана нашими предками, зрошена потом і кров’ю батьків, дідів,
прадідів твоїх».
2. «ВОРОГА РОДУ ТВОГО ЗНИЩУЙ БЕЗ ПОЩАДИ!».
3. «Захищайся сам і захищай побратима твого, щоб РІД твій не
скінчився (не перервався)».
4. «Будь ВІРНИМ у дружбі, любові РОДУ твоєму та вірним і мужнім у
праведній січі».
5. «Бачачи підступність ворога, тим же відповідай йому».
6. «НЕ ВІР ворогу раненому та вбивці брата твого».
7. «ДЕРЖИСЬ правоти і правди, вони приведуть до перемоги».
8. «Не відповідай добром на зло. Не покаране зло породжує ще
більше — абсолютне зло».
9. «Сила і непереможність РОДУ твого — в ЄДНОСТІ РОДУ твого».
10. «НЕ опускай голови своєї, як раб. НЕ принижуйся ні перед ким і
НЕ давай нікому принижувати твій РІД.
11. НЕ бійся, НЕ плач, НЕ жалійся, НЕ проси. ЖИВИ, БОРИСЬ І
ПЕРЕМОЖЕШ!».
12. «Щоб руки наші трудилися о рала наші, а мечами добували
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ НАШУ».
13. «Усе, що залежить від чужої волі, — ЗЛО. Усе, що залежить від
власної волі, — ДОБРО. Рід твій повинен знати це коротке
визначення Добра і Зла».

Пане генерале (сину!), передай бійцям-побратимам ССО ці Заповіді
і нашу БАТЬКІВСЬКУ ПОДЯКУ! БЕРЕЖИ ВАС БОГ!
Ми, українці, вистоїмо у війні з російським агресором, здобудемо
Перемогу над фашистською Росією і повернемо до складу України
анексований Крим і окуповані території Донбасу.
Російська імперія («центр світового Зла») буде ЗНИЩЕНА!
У недалекому майбутньому Україна постане як духовний та
інтелектуальний центр об’єднаної Європи від Ла-Маншу до Уралу.
ТАК БУДЕ!
За нами ПРАВДА, з нами БОГ! Перемога буде за нами! Віримо,
боремося і перемагаємо ворогів наших на всіх фронтах!
В перемогу України над російськими загарбниками вірять 88%
українців і 80% — готові захищати країну зі зброєю в руках.
УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ НЕ ЗДОЛАННА І НЕ ПЕРЕМОЖНА!!!
СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ФАШИСТСЬКИМ
ОКУПАНТАМ!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!

Від імені «УКРАЇНСЬКОГО СМЕРШУ»
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
Герой України,
генерал-лейтенант СБУ

