Василь Бойчук
Обгворюємо статтю в газеті «Експрес»!
Нещодавно в газеті «Експрес» в рубриці «СКАНДАЛ», появилась
сенсаційна стаття «Таємні в’язинці СБУ».
Пропонуємо цивілізовану дискусію!
Оскільки Україна сьогодні намагається стати членом Європейського Союзу та
НАТО, і Євросоюз і НАТО вимагають реформування Службу Безпеки України(СБУ),
поставити СБУ під широкий парламентський
і громадський контроль, щоб
уникнути подальших вбивств, терору та тероризму в Україні зі сторони СБУ своїх же
українських громадян…
Очевидно, українській громадськості сьогодні в час українсько-російської війни,
слід подивитися через призму фактів, що таке за 27 років СБУ??? Чи потрібно
українському народу така СБУ, яке зажила слави терористів, бандитів і вбивць, а
після анексії Криму і Донбасу і переходу в стан російського ворога та набуття статусу
– зрадників і колаборантів!
Автор пропонованої дискусії прекрасно розуміє, що пропонуючи таку дискусію в
українському суспільстві, як громадський діяч в своєму колі, скоро може бути
замінений на своїй посаді, послушним агентом СБУ, а також розуміє, що наражає себе
на подальший терор і тероризм із боку мафіозної системи та інфраструктури
терористів, бандитів і вбивць КДБ-СБУ???, і може стати «агентом Кремля і т. д.»!
Однак, як кажуть, втрачати нічого, в українському суспільству все більше і більше
говорять про злочини, корупцію, зраду, майно «Замки босів СБУ» та «маски-шою»
підрозділів СБУ по вибиванню майна і грошей, як на «24 телевізійному каналі» так і
на «телевізійному каналі ЗІК», тому здається, як наголосила газета «Експрес» в
рубриці «СКАНДАЛ», в сенсаційній статті «Таємні в’язинці СБУ», про це недавно
було наголошено відкрито без ретуші і прем’єру В. Гройсману і президенту України П.
Порошенку, що «СБУ своїми злочинними діями дістало уже все українське
суспільство. Рейтинг довіри до діяльності СБУ після здачі Криму і Донбасу – 0 ».
Сьогодні вже ніхто не може сказати – СБУ це патріоти???, захисники державності
та законності, Конституції України, які не відступають від букви Закону і
КОНСТИТУЦІЇЇ, і є захисниками українців, їх мови, культури, літератури, історії і
керується Конституцією України, чи це суто злочинна, мафіозна інфраструктура типу
азіатського НКВД-КДБ чи німецького ГЕСТАПО - ХХ століття???, чи це терористи,
бандити, рекетири, хабарники, вбивці, зрадники, колаборанти, якщо оцінювати
діяльність СБУ мовою і розумінням нинішнього - ХХІ століття…???
Якщо проаналізувати історичні процеси кінця ХХ - початку ХХІ століття, точно,
архівними джерелами, відомо, що КДБ УРСР в 1991 році як фенікс, за одну ніч
перетворився в СБУ, тобто ті самі кадебістські борці та вбивці, без жодної люстрації зі
сторони, носія влади, українського народу, які шляхом терору та вбивств,
організацією кримінальних і політичних справ, киданням українських патріотів у
психушки, боротьбою з українським буржуазним націоналізмом, члени КПРС і агенти
КДБ, в один день, на чолі з головним ідеологом, «українським Гебельсом»,
узурпували владу та території України??? - Покрайній мірі так це зрозуміють
історики ХХІІ століття, які вже, надіюсь, не будуть агентами СБУ… і яким
відкриються всі, ще сьогодні надзвичайно таємні архіви України, звичайно, якщо їх
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сьогодні не знищить історики від СБУ, щоб оббілити українських комуно-фашистів
від злочинів проти українського народу, як намагаються обілити В. Щербицького…
Однак і сьогодні ми бачимо, що монстри-нелюди з КДБ-СБУ, що вбили
українського Вацлава Гавела – героя України Вячеслава Чорновола, знищили всі
демократичні сили, шляхом терору, провокації, дискредитації передових українських
діячів, утвердили агентів КДБ-СБУ в усіх структурах суспільства, бізнесу і
влади…??? , які сьогодні активно діють…
Отже 26 років в Україні хазяйнувала кадебісько-есбеушна злочинна інквізиція, яка
утверджувала свою злодійську владу, прокурорську і судову систему з агентів КДБСБУ, яка займалася виключно: пограбуванням українського народу, терором,
вбивствами, провокаціями, дискрдетаціями, орагіназціями кримінальних і
політичних справ, кришуванням злочинів кадебіських військових злочинців, які
скоювали злочини проти власних українських громадян…
Навіть після МАЙДАНУ, ми бачимо, що ситуація не змінилася, вся влада знову
опинилася в руках «агентів КДБ-СБУ» в усіх сферах господарювання та державної
влади, а сама СБУ, зовсім не змінилась...
Всім незгодним в Україні, СБУ, щоправда вже не відрубує голови, як журналісту
Гіві Гонгадзе, однак за злочини проти Героїв Майдану, злочинців з СБУ, здачу Криму
і Донбасу, не покарано. Українська громадськість неодноразово наголошувала, що
СБУ на Майдані посягала на життя, гідність та честь українців… СБУ регулярно
проводила провокації, дискредитації, терор та вбивства…
Це відчув і автор-історик цієї аналітичної записки, оскільки випади типів агента
КДБ-СБУ «Палигіної-Перелигіної», донос агента КДБ-СБУ, Я. Гелетія і т. д. які і
сьогодні за вказівкою і потребою СБУ, збуджутью уяву всіх «сексотів СБУ»…
Завершується історична епопея-оргія діяльності інфраструктур КДБ-СБУ,
масовими вбивствами українців на Майдані, здачею Криму і Донбасу, повним
переходом кримського і донецького відділів СБУ на бік російського віковічного
ворога і повним провалом «Антитерористичної операції», яка внаслідок
непрофесійності і нездатності, незграбності СБУ, у 2018 році змінює свій ФОТМАТ…
Сьогодні в українському суспільстві визріла думка чи взагалі не варто повністю
люструвати???, чи взяти під повний контроль громадськості та Українського
Парламенту - СБУ???, Україна, це ж парламентсько-президетська держава???
Слід наголосити, що СБУ утримується за немалі гроші українських платників
податків, однак навіть після Майдану, СБУ як і КДБ тероризує, провокує,
дискредитує українських в тому числі й наукових і громадських діячів, намагаючись,
вільних, що їм гарантує Конституція України, які діють в рамках закону,
громадських діячів, шляхом терору, замінити на агентів та бездар з СБУ, посягає на
життя, гідність і честь, покриває і заминає, кришує, створюючи корупційні схеми…
Отже, що сьогодні являє собою без громадського, парламентського контролю
інфраструктура і система СБУ???. Це патріоти, які захищають від лютого російського
ворога Україну???, чи колаборанти і зрадники, які маючи в руках всю сучасну зброю
і всі сучасні засоби для ведення війни, як зайці-зрадники і аморальні холуї перейшли
до Росії, здали КРИМ і Донбас. Як бачимо кримська СБУ, не кинулися в стан
«зелених чоловічків з останньою гранатою…», а перейшла у стан російського
ворога.??? Чи не так??? - А кримінальних справ на цих мерзотників і поіменних
списків з тавруванням як зрадників, з фото-роботами в соц-мережі, немає, від
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піарника і медійного шоумена, Василя Грицака, який світитися не на фронті,
подвигами, а на теле-каналах, немає???
І сьогодні ми не знаємо чи СБУ, це захисники України???, оскільки СБУ повністю
провалила АТО, «кращі фахівці СБУ» займалися в АТО хабарництвом, і тому не
відновили за 4 роки українську владу ні в Донецьку ні Луганську???, про що
неодноразово відзначали з трибуни Українського
Парламенту, депутатифронтовики??? А отже, чи виправдовує СБУ вкладені в неї гроші??? Чи не краще
було б по європейському і натівському рекомендованому зразку, сьогодні, швидко, в
сучасних умовах, початку нової стратегії ведення українсько-російської війни,
українському народу, як носію влади, реформувати «своє» СБУ, або в кращому
випадку після виявлення повної небоєздатності СБУ, ліквідувати цей корупційний і
мафіозний непотріб-мотлох, цю зграю агресивних терористів, бандитів і вбивць та
хабарників, замінивши цю стару-архаїчну інфраструктуру НКВД-МДБ-КДБ-СБУ –
новою інфраструктурою, вже зі сформованої НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ, кращі
представники якої, пройшли бойовий вишкіл українсько-російської війни, де
покрили себе, славою героїв, вивчивши їх героїв, в Академіях ЦРУ і ФБР в США???.
Очевидно, це для українського народу дешевше буде сформувати сучасне, суто
українське, перевірене на українсько-російській війні, українське воїнство, ніж
утримувати корупціонерів, хабарників, терористів, зрадників і вбивць,
кришувальників і організаторів політичних і кримінальних справ, тобто бидло та
сміття, яке нічого спільного не має до українського народу та суспільства, його
української мови, культури, історії. Бидло яке не знає української літератури, його
героїв і т. д. По всій очевидності весь цей свинарник, СБУ, що пригрівся в тилу: в
Києві, Львові, Івано-Франківську і т. д., далеко від фронту, біля українського
корупційного і хабарницького корита…???, пора послати, на початок, на постійне,
стійбище, на фронт, поблизу Донецька і Луганська, хай повоюють за Україну???
Отже СБУ чи як його називає український народ – Секта Бандитів України, це вже,
очевидно, ганебне минуле України???, яке прогнило і затаврувало себе корупцією,
здирництвом, хабарництвом, вбивствами і терором і тероризмом, провокаціями і
дискредитаціями над патріотами українського народу…???. Отже, за 26 років «мавр
КДБ-СБУ» зробив свою кроваву справу – і як міліція, «мавр СБУ» повинен піти в
своє кроваве історичне небуття! Слід наголосити, що в Конституції України,
записано, що «головним джерелом влади є український народ» і сьогодні
УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ слід вирішити проблему СБУ: терористів, корупціонерів,
вбивць які розпоясалися до неможливості??? – оскільки таємні в’язниці СБУ, де є
нелюдські умови перебування людей в ХХІ столітті – це не шлях до Європейського
Союзі і НАТО, а шлях до Росії – КДБ-ФСБ??? Північної Кореї???...
Шановні українці, отже обговорюємо проблему, в рамках наданих нам
Конституцією України, ПРАВ і СВОБОД! Оскільки, сьогодні, СБУ, кожний
українець, шляхом терору, провокації, сьогодні може постати «зрадником і агентом
Москви», якщо навіть проти Героя України, можна організувати справу і кинути у
свою таємну в’язницю, а там підсадити, садистів з СБУ, відібрати здоров’я, «вибити
явку з повинною, підкинути наркотики, зброю і т. д.»… Автор цієї статті знає, як
бандити з КДБ-СБУ, терористи і вбивці можуть це зробити, і не нести ніякої
відповідальності за скоєні злочини, оскільки ці злочинці, неодноразово зазіхали на
його гідність, честь і життя…». – а от медійний борець, чи борець з вітряними
млинами, любимець телеканалів і піарник Василь Грицак, внаслідок корупції та
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кришування злочинів…, хитромудро дорвавшись до влади на трупах Героїв
Майдану..., отримавши невідомо за які такі геройські звитяги і подвиги, військове
звання генерала-армії, яке за всі військові операції мав генерал Ватутін, пообіцявши
українцям, золоті гори…, всі ці злочини КДБ-СБУ і сьогодні, сам кришує і покриває…
DS: Герой України Н. Савченко, ще не засуджена, а отже, ще не злочинець, як
сказав генерал СБУ Василь Вовк, на 112 каналі, а це значить, що мас-медійний
борець з російським ворогом, любимець телеканалів і шанувальник ЛГБТ спільноти,
в побратимстві з якою крокував по Хрещатику, Василь Грицак, усе це цілком міг
фахово сфабрикувати… Автор статті знає, як КДБ-СБУ підкидує зброю і фабрикує
справи... Отже, обгворюємо статтю в «Експресі»! «Таємні в’язинці СБУ».

Чекаємо на відгуки! Позову за статтю до Суду від СБУ не було,
а це говорить, що у ній газетою «Експрес» викладена правда!...
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