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Обговорення наукової праці директор Інституту Східної Європи, доктора історичних наук,
професора, академіка Віктора Ідзя «Сучасний терор, тероризм та державний бандитизм
в Україні - кінець ХХ - початок ХХІ століття» (1989-2019рр.). - Видання ІІІ, Львів, 2019 рік ©
13 серпня 2019 року в Інституті Східної Європи, з нагоди 30-ти ліття виходу статей в «Літературній Газеті» та
в газеті «Галичина»(1989-2019рр.) розлідування терору, тероризму та садизму банд-формувань КДБ-СБУ, яке
провів журналіст Юрій Щикочіхін, відбулось обговорення наукової праці директор Інституту Східної Європи,
доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Сучасний терор, тероризм та державний бандитизм в
Україні - кінець ХХ - початок ХХІ століття». В обговоренні взяли участь завідувачі відділами Інституту Східної
Європи, члени редколегії наукового журналу «Українознавець», представники громадськості, іноземні гості. На
презентації було відзначено, що сьогодні в Україні немає вільної журналістики, в основному сучасні журналісти, це
розставлені на журналістські щаблі агенти СБУ, які виконують замовлення за харчі і гроші… Цим і пояснюється, що з
1989 по 2019 роки, при повному терорі і тероризмі банди КДБ-СБУ над істориком В. Ідзьо, ніхто не підняв цю тему…

Отже, історико-наукова праця історика Віктора Ідзя «Сучасний терор, тероризм та державний бандитизм в
Україні - кінець ХХ - початок ХХІ століття» присвячена вивченню проблеми терору, тероризму та державного
бандитизму, беззаконня та безправ’я, які утвердили в тоталітарному режимі УРСР органи КДБ УРСР (1986-1991) і
продовжив просто змінивши назву, мафіозно-корумпований мутант під іменем з 1991 року Служби Безпеки
України(СБУ), який продовжив тетор, тероризм і садизм у 1991-2019 роках над істориком Віктором Ідзьо...

В основу праць поставлений критичний аналіз політичних, юридичних, правових відносин в
тоталітарному, комуно – кадебістському, по суті фашистському режимі УРСР та його не правовому
спадкоємцю, який з 1991 під називається Україна. У праці робиться аналіз терору, тероризму та організації
вбивств, фабрикації кримінальних справ КДБ-СБУз радянського часу по 2019 рік... Наголошується, що
Україна залишається неправдивим тоталітарним режимом в якому абсолютно не працюють закони, а
Конституція є повною фікцією, що дозволяє СБУ проводити вбивства, терор і т. д. Особливий акцент
сконцентровано на аналізі діяльності радянських спец-служб КДБ УРСР та його сіамського правоприємника СБУ,
який, особливо в епоху В. Януковича, залишилися основним важелем продовження терору, тероризму та державного
бандитизму в процесі стримування розбудови правового європейського суспільства в незалежній Україні, а тому СБУ
це корумпована, злочинна, мафіозна організація, яка здійснює терор, вбивства, затирає злочинців з КДБ-СБУ…
У працях наголошено, що спец-служба СБУ залишилися головним гальмом в розвитку правового суспільства,
правової держави в пост-комуністичному, не правовому, корумпованому режимі Україні. З працею глибше можна
познайомитися на Сайті Інституту Східної Європи: www.easterneurope.nethouse.ua , поки його не завалила СБУ…
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