
 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ПОВІЇ ГОЛОВОРІЗА-М’ЯСНИКА-ВБИВЦІ ПУТІНА 

 

Мудро мислити, розумно говорити 

 і достойно діяти може тільки  

  той, хто володіє Істиною 

(українська народна Мудрість) 

 

 

 

Після нападу Росії 24 лютого на Україну міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер 
заявив українському послу в Берліні, що Україні залишилось «всього декілька годин», 
тому виступив проти поставок зброї Києву і відключення РФ від SWIFT. 

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів німецькому 
виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Мельник зазначив, що коли мова йде про німецьких політиків, він не робить різниці між 
партіями. Він проводить різницю між тими, хто серйозно ставиться до України, і тими, "хто 
лише вдає".  
Посол розповів виданню про свої розмови з декількома німецькими політиками після 
російського вторгнення в Україну. 
За його словами, міністр фінансів Крістіан Лінднер сидів поруч із ним з "такою ввічливою 
усмішкою" і розмовляв так, ніби поразка українців уже давно вирішена наперед. 
 

 
Крістіан Лінднер  

(запам’ятайте гарно це обличчя) 
 
 

«У вас лише кілька годин», – за словами Мельника, сказав йому Лінднер. Міністр, 
стверджує Мельник, заявив послу, що поставляти зброю Україні або виключати Росію із 
SWIFT безглуздо. 

https://www.faz.net/aktuell/


«Не ссыте»  і не панікуйте… 
Ну, що можна сказати про переляк німецького «Ганса чи Фріца»? Все відображено в його 
«ввічливій посмішці», в якій на генетичному рівні проявилася схильність до путінського 
фашизму (як у німців до гітлерівського нацизму).  
Зауважу таким як Крістіан Лінднер, «не ссыте»  і не панікуйте… Якщо буде потрібно, ми 
будемо в Берліні за «кілька годин», щоб привезти вам, вашому президенту Штайнмаєру,  
уряду на чолі зі Шольцем і Бундесверу памперси. Ми врятуємо вас і колективного боягуза 
НАТО, під парасолькою якого ви сховалися, від м’ясника-головоріза Путіна.  
 
Сьогодні весь світ (не лише німці і НАТО) уже побачив на що здатні ЗС України. Менш ніж 
за місяць війни з путінською нацистською фашистською Росією (такою ж в минулому 
столітті була і гітлерівська нацистська Німеччина) український народ знищив живої сили і 
військової техніки РФ (хвалена друга армія у світі!) більше, ніж вона втратила за 2,5 роки 
війни в Чечні, а Радянський Союз – за десять років окупації Афганістану.   
 

Президент України Володимир Зеленський звинуватив керівництво Німеччини у 
потуранні Росії тим, що на перше місце було поставлено не людські життя, а 
економічні інтереси. 
Різкі заяви президента пролунали під час відеозвернення наживо перед 
депутатами Бундестагу. 
 

 
АВТОР ФОТОНімецькі депутати вітали Володимира Зеленського стоячи  
 
Він звинуватив Німеччину у створенні "стіни між свободою і неволею посеред Європи" і 
закликав Берлін зруйнувати цю стіну так само, як був зруйнований Берлінський мур між 
Західною і Східною Німеччиною у 1989 році.  
 

«Я звертаюсь до вас після того, як ми побачили, скільки зв’язків ваші компанії 

залишили з Росією, з державою, яка просто використовує вас і ще деякі країни, 
щоб фінансувати війну», - заявив Володимир Зеленський. 

«За три тижні війни за наше життя, за нашу свободу ми переконалися у тому, що 

відчували раніше і що ви, напевно, не всі поки що помічаєте. Ви ніби знову за 
стіною. Так, не за Берлінською. Але за стіною посеред Європи між свободою і 
неволею. І стіна ця міцнішає з кожною бомбою, яка падає на нашу землю. З 
кожним рішенням, яке не приймається заради миру», - наголосив президент. 



 

Зеленський згадав позицію ФРН у питанні добудови газогонів "Північний потік", 
наголосивши, що Україна завжди наполягала: "північні потоки - це зброя і 
підготовка до великої війни". 
"А ми чули у відповідь: все ж таки це економіка, економіка, економіка. А це був 
цемент для нової стіни", - наголосив він. 
 
Сім європейських повій  
м’ясника-головоріза Путіна 
  
У понеділок, 28 березня, сім європейських політичних повій м’ясника Путіна порадили 
своїм громадянам у спільній заяві не їхати воювати в Україну як добровольці. Це міністри 
юстиції Бельгії (Вінсент Ван Квікенбор), Німеччини (Марко Бушман), Франції (Ерік Дюпон-
Моретті), Італії (Марта Картабья), Люксембургу (Сам Тансон), Нідерландів (Фердінанд 
Грапперхаус) та Іспанії (Пілар Ллоп) підписали звернення із цього приводу після зустрічі в 

Брюсселі,- повідомило видання Bild.  

"Звичайно, ми хочемо запобігти поїздкам людей на театр військових дій", - сказав міністр 
внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін після зустрічі зі своїми колегами з ЄС у 
Брюсселі. 
Тим часом, влада Чехії заявила, що НЕ притягуватиме до відповідальності своїх 
громадян, які поїдуть воювати в Україну проти російських фашистів. 
 
Нагадаю, наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський оголосив про 
створення у складі українських Збройних Сил "Інтернаціонального легіону" для боротьби з 
російськими нападниками.  
А уже на початку березня у добровольці на війну проти російських загарбників записалися 
20 тисяч іноземних громадян з 52 країн, переважно з європейських країн, - повідомив 
міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 
 
Запам’ятайте прізвища політичних повій Путіна. При зустрічі, можете направити їх курсом 
російського корабля або зробити щось фізичне (жінок не  чіпайте!). 
 
До чого приводить коротка  
людська пам’ять 
 
У березні 2020 року «Український репортер» опублікував мою статтю «МН17: роль 
сильних світу цього та європейських іуд у справі збиття Боїнга». 
https://ukrreporter.com.ua/politic/mn17-rol-sylnyh-svitu-tsogo-ta-yevropejskyh-iud-u-spravi-
zbyttya-boyinga.html  
 
В ній, зокрема, я зазначив: «Шостий рік сильні світу цього ведуть шахову геополітичну гру 
– бути чи не бути Путіну і його оточенню у міжнародній в’язниці за знищення 
малайзійського літака і вбивство 298 людей (серед них 80 дітей). Через ці торги 
міжнародні злочинці до цього часу не покарані.  
Нідерландський фонд Stichting Vliegramp МН17 (Авіакатастрофа МН17), який представляє 
велику групу родичів жертв загиблих, вимагав не допустити повернення делегації Росії в 
ПАРЄ і просив Раду Європи провести на сесії ПАРЄ (24-26 червня 2019 р.) термінові 
дебати по зареєстрованому запиту під назвою «Зобов’язання притягнути до 
відповідальності тих, хто збив МН17». 
 
«Росія не може просто взяти і отримати право голосування у Раді Європи. Це можливо 
тільки за умови і наявності сильних гарантій того, що Росія буде співпрацювати у 
розслідуванні катастрофи МН17»,- йдеться у листі на адресу ПАРЄ. У Фонді наголосили, 
що Росія останні п’ять років не співпрацює зі слідством щодо катастрофи МН17, а також 
ігнорує резолюцію Ради безпеки ООН, яка вимагає повної співпраці, відкритості та 
притягнення до відповідальності осіб, винних у знищенні літака. 

https://www.bild.de/news/2022/news/ukraine-krieg-im-live-ticker-die-aktuelle-lage-im-ueberblick-79328978.bild.html
https://ukrreporter.com.ua/politic/mn17-rol-sylnyh-svitu-tsogo-ta-yevropejskyh-iud-u-spravi-zbyttya-boyinga.html
https://ukrreporter.com.ua/politic/mn17-rol-sylnyh-svitu-tsogo-ta-yevropejskyh-iud-u-spravi-zbyttya-boyinga.html


«Крім того, Росія поширювала дезінформацію щодо авіакатастрофи і не 
продемонструвала відповідальності і співчуття»,- наголошують родичі загиблих МН17. 
 

 
 
Проте питання про термінові дебати було двічі відхилене. Спершу проти нього 
проголосувало Бюро ПАРЄ – керівний орган асамблеї. На вимогу групи депутатів питання 
винесли на розгляд сесії ПАРЄ, але воно також було провалене. Щодо дебатів про рейс 
МН17, у знищенні якого звинувачують Росію, голоси серед тих, хто взяв участь у 
голосуванні, розподілися так: 52 «за» і 86 «проти». 
Більш того, опівночі 26 червня сесія ПАРЄ ухвалила рішення про підтвердження 
повноважень делегації РФ без обмежень, без виконання Росією будь-яких міжнародних 
зобов’язань, незважаючи на порушення принципів Ради Європи. За повернення держави-
агресора, держави-терориста, держави-вбивці понад 13 тисяч українців, десятків тисяч 
сирійців, 298 людей з 18 країн світу, які були на борту рейсу МН17, проголосували 
(продалися як Іуда Іскаріотський за 30 срібняків – у юдеїв це була символічна ціна раба) 
118 новітніх європейських іуд іскаріотських. 
 
У повному складі цю ганебну аморальну цинічну резолюцію, підтримали іуди делегацій з 
Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Туреччини, Ісландії, Кіпру 
й Азербайджану. 
За повернення Росії в ПАРЄ проголосувала також частина іуд з Німеччини, Швейцарії, 
Молдови, Чехії, Вірменії. 
Не дивуйтеся, але 5 із 7 представників від парламенту Нідерландів проголосували також 
за повернення делегації Росії без будь-яких обмежень до ПАРЄ (проти проголосували 
депутати Петра Стієнен і Пітер Омцігт). І це попри те, що серед загиблих пасажирів літака 
було найбільше їхніх співвітчизників (193). 
 
Цим голосуванням депутати-іуди під різним специфічним впливом Росії зрадили навіть 
пам’ять загиблих і рідних жертв трагедії, які у своєму листі до Парламентської Асамблеї 
вимагали не допустити повернення Росії з правом голосу в ПАРЄ. 
Загалом же, в політичних колах Нідерландів голосування нідерландської парламентської 
делегації в ПАРЄ з цього питання майже не обговорювалося і жодних акцій чи протестів 
громадянського суспільства не було. Лише декілька газет вийшли з обурливими 
заголовками з приводу зазначеного голосування на кшталт: «Повернення Росії до Ради 
Європи неможливо пояснити», «Повернення права голосу Росії суперечить інтересам 
Нідерландів». 



Зауважу, що питання про повноправне повернення Росії – держави агресора в ПАРЄ було 
вирішене Путіним, Меркель і Макроном без участі України приблизно за місяць до початку 
сесії Парламентської асамблеї, як в 1938 році лідери Німеччини, Франції, Великобританії 
та Італії вирішили долю Чехії також без її участі (так звана Мюнхенська змова). 
 

 
 
Світові лідери продовжують загравати з кривавим Путіним, мати з ним справи, 
заробляючи мільярдні статки на людській крові, забуваючи до чого призводять подібні 
ігрища і загравання. 
Нагадаю: у минулому сторіччі поступки такому ж психопату Гітлеру призвели до Другої 
світової війни, в якій брали участь 61 країна світу (воєнні дії велися на території 40 країн), 
що призвело до понад 71 мільйона людських жертв, із них – майже 47 мільйонів мирних 
жителів, ранених і калік – 37,5 мільйонів, полонений – майже 29 мільйонів. 
 
У лютому 2017 року, виступаючи в Сенаті США, сенатор Джон Маккейн (світла йому 
пам’ять, особисто був знайомий) заявив: «Усі знають, що Путін є вбивцею. Він м’ясник і 
головоріз». Під час промови Маккейн перерахував загиблих політичних опонентів Путіна, 
а також російських журналістів і військових, у вбивстві яких обгрунтовано звинувачують 
президента Росії. 
 
Колишній віце-прем’єр-міністр РФ Михайло Полторанін прямо звинуватив Путіна в 
організації вбивства 3 липня 1998 року голови Всеросійського руху на підтримку армії, 
депутата Державної Думи генерала Льва Рохліна, який готував усунення Єльцина з поста 
президента Росії. Після вбивства Путін у «пожежному порядку» Єльциним був 
призначений директором ФСБ РФ. 
Після захоплення Криму Полторанін заявив: «Росія йде до фашизму». 

Задумайтесь над приведеним фрагментом статті, написаної два роки тому…  

 
Як зупинити воєнного злочинця,  
головоріза-м’ясника-вбивцю Путіна… 
 
Зазначу, впродовж останніх п’яти років я неодноразово пропонував ПАРЄ, ОБСЄ, ЄС, 
ООН, лідерам ведучих країн світу застосувати проти РФ, Путіна, його близького оточення, 
військово-політичного керівництва Росії дійсно смертельні фінансові, економічні, 
міжнародно-дипломатичні і юридичні санкції (багато з яких почали застосовуватися лише 
тепер!). Запропоновані мною санкції давно привели б до фінансового і економічного краху 
РФ – країну-агресор і упередили б велику війну проти України. 
Я стверджував і продовжую стверджувати, що за ради порятунку цивілізації, Путіна 
необхідно ФІЗИЧНО ЗНИЩИТИ, як Усаму бен Ладена.  
Ліквідувати Путіна я запропонував ще п’ять років тому. Міжнародно правові підстави його 
знищення неодноразово направляв в ООН. 
Зауважу, що Усама бен Ладен, на відміну від Путіна, являв собою набагато меншу загрозу 
для світу, ніж Путін з ядерною зброєю. 
У ситуації, яка склалася у зв’язку з воєнною агресією Росії проти України, відповідно до 
норм міжнародного права, ст. 51 Статуту ООН, законів війни та національного 



законодавства України, фізична ліквідація Путіна буде легітимною, правовою і законною, 
як така, що вчинена у стані необхідної оборони і крайньої необхідності, за аналогією 
вбивства Усами бен Ладена (знищення якого, за твердженням міністра закордонних справ 
Росії Лаврова, «виправдано з точки зору міжнародного права і права на самооборону»). 
Лише через п’ять років (!) мене почули і публічно підтримали мою пропозицію вбити 
Путіна сенатор США Ліндсі Грем (4 березня) і полковник Річард Кемп, який командував 
британськими військами в Афганістані (15 березня). 
 
Формулу порятунку земної цивілізації після завершення Першої світової війни вивели 
Майстри Далекого Сходу. На їх переконання, вона повинна змінити методи ведення війни 
і з часом дозволить повністю з нею покінчити. 
Вперше ця Формула ними була обнародувана 1924 року (цитую): «Сьогодні уже не 
тисячі, а мільйони кажуть: «Ні війні!». Людство усвідомило той факт, що ще 
одна велика битва буде рівнозначна його повному знищенню, і досить багато 
людей стверджують, що краще нехай зникне правитель або цілий народ, які 
оголосили війну, але цивілізація уціліє» (Life and Teaching of the Masters of the Far 
East.Vol.3: Copyright,- 1935). 
 
Сучасний «коктейль Гітлер-Сталін» ХХІ століття – Путін погрожує світу ядерною війною 
заради задоволення своїх політичних амбіцій. За повідомленням Радіо Свобода, згідно 
даних двох незалежних російських соціологів, в середині березня 71% росіян підтримують 
війну Путіна в Україні. Росіяни, які підтримують війну, заявили, що вони відчувають такі 
емоції як «гордість», «радість», «надхнення», «повага», «довіра», «надія».  
Загалом більшість росіян вважають, що було б краще, якби Путін залишався президентом 
як найдовше.  
Згідно дослідження, проведеного Active group, 86,6% росіян підтримують потенційний 
напад Путіна на території країн Європейського Союзу. 
Викладені дані – чергове підтвердження правильності Формули Майстрів Далекого Сходу, 
як запобігти Третій світовій війні, яка може стати ядерною і призведе до загибелі 
цивілізації. Про необхідність застосування цієї Формули я неодноразово нагадував Світу 
впродовж останніх п’яти років.  
Детальніше про це читайте у моїй статті «Вселенський дух українців – воїнів світла. 
Роздуми щодо майбутнього нашої країни» на сайті «Український репортер» 
https://ukrreporter.com.ua/golovne/vselenskyj-duh-ukrayintsiv-voyiniv-svitla-rozdumy-shhodo-
majbutnogo-nashoyi-krayiny.html  
 
Читайте і висновки робіть самі… 
 

СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ! 
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