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континенті. Він живе у Буенос-Айресі. Там має виробництво кулькових ручок. Мешкає із собакою та обожнює
проводити час із друзями. Його звичне життя змінилося,
коли довідався, що за тисячі кілометрів від його дому почалася війна.
«Я вважаю, що українські люди страждають від російської агресії. І насамперед я хочу допомогти. Моє завдання як хорошої людини – допомогти іншим хорошим людям».
Ігнасіо – резервіст Збройних сил Аргентини. Він ніколи
раніше не був на війні, але вважає, що зараз отримує відмінний досвід, адже у Збройних сил України є чому повчитися. Приїхав не один – з другом із Колумбії. І хоча
хлопці, як і багато інших легіонерів, не розуміють української, чудово знаходять спільну мову зі своїми побратимами – і не лише з українцями.
«Тут люди з Боснії, Польщі, Америки, люди з усього
світу допомагають Україні».
Боснієць Сенад: «росіяни вбили моїх рідних»
Боснієць Сенад живе на дві країни: Польщу і Францію.
У Варшаві у нього – дружина і діти, а у Франції він працює, має будівельний бізнес. Сенад ніколи не забуде, що відбулося в його рідній країні Боснії і Герцеговині 27 років
тому.

Доброволець боснієць Сенад, який приїхав воювати
за Україну. Фото: Михайло Мєщерінов / hromadske

«Колись багато рускіх прийшли на мою землю і вбили моїх рідних. Моїх знайомих. Знищували мою країну так,
як знищують сьогодні Україну».
Тоді, 1995-го, Сенад, його рідні та друзі також воювали. Чоловік пригадує, що боснійців тоді вбивали дуже жорстоко – і робили це росіяни. Ось чому в нього з ними особисті рахунки. І він готовий померти, але перемогти росіян.
«Я і всі чоловіки з інтернаціонального легіону – ми не
мусимо повертатися живими. Якщо загинемо, на наших
трунах буде гордо висіти український прапор і нас із гордістю повернуть на нашу землю. На відміну від рускіх собак, які гнитимуть в українській землі».
Сенад вважає: якщо росіян не побороти тут і зараз, світ
може забути про безпеку. Тож у російсько-українській війні він захищає і свою родину, що мешкає в Польщі. Адже
після того, як росіяни вбили його рідних 1995-го, більше
він не дасть їм ще одного такого шансу.

QUI PRODEST?
17 червня в телеграм-каналі Правда ТУТ NEWS об
11:19 з’явився допис із посиланням на авторитетне німецьке
видання die Welt. Привертав увагу гучний заголовк:
«Макрон, Шольц та Драгі за зачиненими дверима закликали Зеленського сісти за стіл переговорів з Путіним». І
далі: «Вони стурбовані погіршенням економічної ситуації у Європі через війну в Україні. Європейські топ-політики приїздили до Києва саме з таким порядком денним.
Зокрема, Макрон хотів прояснити свою позицію в конфлікті
і чому за кілька тижнів він перетворився з європейського
дипломата найвищого рівня в крутого прагматика, якого
більше турбують економічні наслідки війни, аніж недоторканість України».
Самого посилання на оригінал цей ТГ-канал не дав. Я
не полінувалась і зайшла на веб-сайт die Welt. Жодних новин з таким заголовком у цьому виданні не знайшла. Натомість є матеріал, присвчений приїзду трійки лідерів європейських країн до Києва (https://www.welt.de/politik/ausland/article239387367/Ukraine-News-Diktatfrieden-mit-Moskau-Scholz-widerspricht-Vorwurf.html). Але під зовсім іншою назвою: «Мир із Москвою з примусу? Шольц заперечує такі звинувачення в інтерв’ю». Далі йдеться про таке:
«Чи мають намір Олаф Шольц, Еммануель Макрон і Маріо Драґі домагатися від Києва мирної угоди з Москвою?
Канцлер відкинув це звинувачення в етері німецькому каналу ARD: мир може бути лише на умовах України. Канцлер Олаф Шольц відкинув підозри, що західні держави
можуть тиснути на Київ, аби він підписав мирну угоду з
Росією. «Не може бути продиктованого миру», – сказав
Шольц у четвер на ARD. Він неодноразово говорив президенту Росії Володимиру Путіну, що його такого роду
«ідея» миру є «ілюзією».
Західні санкції проти Росії не будуть скасовані, доки
між Росією та Україною не буде досягнуто справедливої
угоди, сказав Шольц. Лише сама Україна може вирішити,
що є справедливим з її точки зору. «Ніхто в Європі не зможе або не захоче диктувати їм це», – додає Шольц.
Глава французької держави Еммануель Макрон, який
приїхав до Києва разом із Шольцом та прем’єр-міністром
Італії Маріо Драгі, також наголошував в інтерв’ю, що Київ
вирішуватиме сам, як діяти далі».
В Україні триває війна. І не лише на фронті, але й інформаційна. Треба бути пильним. Треба думати і аналізувати.
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