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Вторгнення Росії в Україну для 
багатьох стало шокуючою несподі-
ванкою. Війна у ХХI столітті, жорсто-
ка та алогічна, заснована, до того 
ж, на абсолютно необґрунтованих, 
я навіть сказав би на віртуальних, 
вимогах і тривогах. Володимир Пу-
тін розпочав цю війну нібито для 
того, щоб запобігти вступу України 
до НАТО – але при цьому сам аль-
янс не розглядав цей вступ навіть 

у віддаленому, не те що у най-
ближчому майбутньому. Почав для 
того, щоб забезпечити безпеку вже 
окупованих Росією районів До-
нецької та Луганської областей та 
«відновити територіальну цілісність» 
придуманих у Кремлі у 2014 році 
«народних республік» – але при 
цьому Росія стирає з лиця землі 
Маріуполь, одне з головних міст До-
нецької області, яке, за ідеєю, має 
бути приєднаним до «ДНР». Почав, 
щоб захистити «російськомовне 
населення» – при цьому російська 
авіація знищує Харків та Суми, 
прикордонні міста, в яких більша 
частина населення розмовляє ро-
сійською мовою. І більша частина з 
трьох мільйонів біженців і величез-
ної кількості внутрішніх пересе-

СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ГАЗЕТИ “ГРОМАДА”

Олесь Доній

УКРАЇНІ - ЗБРОЮ!

Україна потребує не слів, Україна 
потребує зброї.

Україна на сьогодні є форпостом 
стримання новітнього фашизму. Ка-
нцлер Німеччини Шольц  дозволив 
собі дати абсолютно неадекватну 
оцінку російської агресії у своєму  

дописі у Twitter. Керівник Німеччини 
стверджує, що війну проти України 
веде не фашистська Росія, а лише 
одна людина. «Абсолютно непри-
пустимо, коли людей, які приїжд-
жають з Росії, обзивають, обража-
ють чи фізично нападають. Тому 
що це війна Путіна. Тільки він несе 
відповідальність за це».

Німецький політик  виявляється 
навіть не знає історії власної держа-
ви. Адже після розгрому нацистсь-
кої Німеччини в місті Нюрнберзі 
відбувся суд над нацистами. І після 
Нюрнбергу – ще кілька тисяч судів.  
Нюрнберзький процес відбувався 

DONATE TO 
HUMANITARIAN AID FOR UKRAINE

PLANES, TANKS AND AIR-DEFENSE 
SYSTEMS FOR UKRAINE NOW!

стoр.16

СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ГАЗЕТИ “ГРОМАДА”

Андрій Дубчак | FRONTLINER

ONE DAY IN FRONTLINE KYIV
On the wedding ceremony of the 

territorial defence volunteers Roman 
and Ksenia.

Broken after shelling bulding (5 
injured) and retired people at the 
emergency tent at Svyatoshino dist-
rict of Kyiv.

http://facebook.com/HromadaSF
http://hromada.us
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HROMADA DONATION REPORT 
IN THE TIME OF WAR
FEBRUARY 24TH - MARCH 22TH, 2022

Hromada is actively collecting funds 
and sending them overnight each day 
to Ukraine to areas most affected by 
war – Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia, 
Chernihiv, Kyiv, and other. We do not 
sit on the money and have no overhead 
expenses; whatever funds we collect, 
we send them right away to the people 
that we know and trust in Ukraine, who 
are volunteers on the ground and use 
that money for immediate humanita-
rian aid for those who are in need.

Total money sent to Ukraine from 
Feb 24th, 2022 till March 25th, 20122: 
$184,600

Please see our report below and 
please donate: https://www.paypal.
me/Hromada. Each dollar counts and 
will be put for good use immediately. A 
ll donations are tax-deductible.

1. City: Kyiv, Volunteers: Ivaha Illya, 
Biletska Olga - Medical and food 
supply - $1,500 (March 25, 2022)

2. City: Kyiv, Charitable 
Organization helping orphans-
refugees “Maydan Hidnosti” – $5,000 
(March 24, 2022)

3. City: Kyiv, Charitable 
Organization “Despro” / “Vperti” 
volunteer organization – $5,000 
(March 24, 2022)

4. City: Lviv, Charitable Foundation 
“Dzherelo” – $10,000 (March 24, 2022)

5. City: Warsaw, Poland Mariya 
Mulyava – Purchase of transportation 
for humanitarian aid – $5000 (March 
23, 2022)

6. City: Kyiv, Charitable Fund 
“Blagomay” helping orphans-refugees 
– $10,000 (March 22, 2022) 

7. City: Kyiv, Charitable Foundation 
“Dobrodiy club” helping orphans-

refugees – $7,000 (March 22, 2022) 
8. City: Kyiv, Charitable 

Organization “Superheroes” helping 
Newborn babies refugees – $5,000 
(March 21, 2022) 

9. City: Kropyvnytskyi, Kirovohrad 
Oblast, Charitable Organization 

“Angel of Life” – $5,000 (March 21, 
2022)

10. City: Kharkiv, Vitalii Petrenko, 
Medical and food supply – $2,000 
(March 21, 2022)

11. City: Kyiv Liudmyla Chychuk, 
Medical and food supply – $1,000 
(March 18, 2022)

12. City: Lviv, Charitable 
Organization helping orphans-
refugees “Donors for Life” (food and 
accommodation) – $3,000 (March 17, 
2022)

13. City: Kyiv, Charitable 
Organization helping orphans-
refugees “Maydan Hidnosti” – $3,000 
(March 17, 2022)

14. City: Kharkiv, Charitable 
Organization working with kids “Adults 

to Children” – $2,000 (March 17, 2022)
15. City: Kyiv, Non-profit 

organization “Children Help Center” 
working with kids – refugees – $4,000 
(March 16, 2022)

16. City: Chervonograd, Lviv 
region, Non-profit Organization for 
food supplies “Schyt Natsii” – $5,100 
(March 15, 2022)

17. City: s.Goshiv, Kalush district, 
Ivano-Frankivsk region Charitable 
Organization helping orphans-
refugees “You Angel” – $10,000 
(March 14, 2022)

18. City: Pisky, Donetsk region, 
Yevhen Tuchak, medical and food 
supplies – $1,500 (March 14th, 2022)

19. City: Kyiv, Charitable 
Organization helping orphans-
refugees “Maydan Hidnosti” – $3,500 
(March 11, 2022) 

20. City: Zaporizhzhia, Charitable 
Organization working with kids “Happy 
Child” – $5,000 (March 10, 2022)

21.City: Kharkiv, Charitable 
Organization working with kids “Adults 
to Children” – $3,500 (March 10, 
2022)

22. City: Rivne, Charitable 
Organization working with kids “Heart 
for Children of Ukraine” – $3,500 
(March 10, 2022)

23. City: Lviv, Charitable 
Organization working with refugee 
kids cancer-patients “Kryla Nadiyi” – 
$7,000 (March 9, 2022)

24. City: Lviv, Charitable 
Organization working with kids 
refugees “With an Angel on His 
Shoulder” – $7,000 (March 9, 2022)

25. City: Lviv, Charitable 
Organization working with orphan kids 

“Ridni” – $7,000 (March 9, 2022)
26. City: Poltava and Rivne, 

Maksym Gopanchuk, Medical and 
food supply – $3,000 (March 7, 2022)

27. City: Kyiv, Charitable Fund “280 
Days” – $5,000 (March 4, 2022)

28. City: Chernihiv, Andrii Larin, 
Medical and food supply – $3,000 
(March 3, 2022)

29. City: Zaporizhzhia, Charitable 
Foundation “Happy Sonechko” – 
$10,000 (March 2, 2022)

30. City: Sloviansk, Donetsk oblast, 
Charitable Foundation “Voices of 
Children” – $10,000 (March 2, 2022)

31. City: Dnipro, Non-Profit 
Organization “TAPS-UKRAINE” – 
$5,000 (March 1, 2022)

32. City: Dnipro, Non-Profit 
Organization “POSMISHKA UA” – 
$10,000 (March 1, 2022)

33. City: Zaporizhzhia, Charitable 
Fund “Pomogaem” – $10,000 (March 
1, 2022)

34. City: Kharkiv, Vitalii Petrenko, 
Medical and food supply – $3,000 
(March 1, 2022)

https://www.paypal.me/Hromada
https://www.paypal.me/Hromada
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Відпочинок в Мексиці і на Карибах

Туди, де співає душа!

Авіаквитки та відпочинок:
Київ, Варшава, Кишинів, та ін. міста

І ОСЬ ВІЙНИ ПРОЙШОВ ВЖЕ 
МІСЯЦЬ

За цей місяць з Києва встигло 
виїхати більше половини його 
мешканців.

Та що я можу про це сказати? Я 
не політичний експерт, не економіст 
і не військова – я лиш звичайна 
людина, думка якої не є надто 
цінною. Хоча, мабуть, саме це 
людям зараз і потрібно – почути 
когось простого, хто й розкаже про 
все так просто, як і він сам.

Мої враження за цю війну 
досить дивні, адже цей місяць 
минув надзвичайно швидко… але 
й нестерпно довго. І про почуття 
швидкоплинності я вже казала, ще 
тоді, на початку війни. А ось другий 
пункт насправді в рази гірший.

Уявіть: ви живете в Дарницькому 
районі міста Києва. Ви вийшли 
вдень на прогулянку: навкруги 
вас старенькі багатоповерхівки 
90-х років, пильну сіруватість яких 
прикрашають яскраві мурали. 
Діти граються на майданчиках, 
катаються на роликах, поки 
їх турботливі бабусі та мами 
спостерігають за ними. В кожному 
дворі можна знайти чудернацькі 
експозиції: хтось пофарбував старі 
шини в білий колір і зробив із них 
фігурки лебедів; хтось прикрасив 
каштан м’якими іграшками та 
страшненькими ляльками, які, 
мабуть, такі ж старі, як і ці будівлі; 
а – знову шини, тільки тепер кожна 
пофарбована в якийсь із кольорів 
веселки, а всередині ростуть 
різні квіти. Посеред цього чуда 
порсаються в землі двоє дідів із 
сапами: вони старанно знищують 
бур’яни, а після цього обережно 
висаджують в підготовлені лунки 
нові квітки.

А тепер уявіть: увесь цей час 
лунає сирена, а зовсім недалеко 
від вас чути вибухи розірваних у 
повітрі ракет. На небі залишаються 
білі смуги, а подекуди видно чорний 
дим. А “мирне життя”, яке ви тільки 

що споглядали – продовжується 
далі.

І це не спогади минулого, і не якісь 
фантазії. Це реальність – саме це 
я маю на увазі, коли кажу, що війна 
йде дуже довго. Я кажу про те, що 
ці люди звикли. Ми – звикли. Кожна 
людина, яка вирішила залишитися 
в Києві, пристосувалася до 
нового життя так швидко, ніби ми 
завжди жили так – у війні. А ті, що 
пристосуватися не змогли – то 
виїхали. В інше місто, в іншу область. 
В іншу країну.

Але потрібно розуміти, що те, що 
переживаю я – то не весь інший Київ. 
На правому березі кожного дня 
палають будинки, у мене ж тільки 
іноді. Чи маю я право жалітися на 
щось, коли мої друзі з того берега 
відчувають ударні хвилі від пострілів 
набагато сильніше за мене?

А чи варто взагалі казати щось 
погане про моє місто взагалі? Це 
не Херсон, це – не Маріуполь. Ми 
живемо дуже “непогано”, якщо 
порівнювати навіть те, що тут 
люди на вулиці здебільшого й 
не тікають нікуди ховатися. Для 
кожного киянина таке життя ще не 
є виживанням, як у багатьох інших 
містах та селах України. Для нас це 
поки лотерея.

“До речі, я ж не розповідала. 
Коротше, навпроти бабусиної дачі 
є великий будинок багатого сусіда. 
То ці гниди там штаб зробили 
навпроти нашої ділянки. В тому 
селі й так людей мало, так вони 
якогось хлопця застрелили, який 
не хотів їм телефон давати. А до 
одної дачниці постукали у двері, 
вона лежала з температурою. Каже, 
відкриваю – а там ті орки, 5 штук, і 
всі з автоматами”.

Багато хто сказав мені за цей 
місяць: “Ти молодець. Ти не тікаєш, 
ти залишаєшся в столиці, це просто 
героїчний вчинок. Хотів би я теж бути 
таким хоробрим, як ти, і залишитися 
в Києві/Україні”. Та це зовсім не 
героїчний вчинок. І я не хоробра. 

Просто я звикла до такого життя 
катастрофічно швидко – хіба це не 
страшно? І мої сусіди, що лишилися, 
також звикли. Ми живемо в новій 
реальності, де можна прокинутись 
посеред ночі через те, що твоє ліжко 
почало хитати, а зачинені двері самі 
собою відчинились від удару, що 
був, здається, дуже поруч. Якщо 
відчинити вікно – то неприємно 
засмердить димом, який видно 
приблизно за кілометр від твого 
будинку. І ми звикли до цього. Так 
навіщо ж кудись їхати?

Спочатку я хотіла написати вам 
коротко про кожен день тут, але 
тільки один із тижня чимось би 
та й вирізнявся. Тут кожен день 
однаковий: ти прокидаєшся в ночі, 
бо дім захитався, мов желе. Лягаєш 
спати далі, прокидаєшся – дивишся 
новини. На вулиці щось бахнуло, десь 
вдалині лунає сирена, а на вулиці за 
голубами бігають оскаженілі діти, 
бо їм все ще потрібне дитинство. 
Йдеш у магазин по молоко, а там 
лежить тільки найдешевше, яке на 
смак таке, ніби корова взагалі не 
брала участі в тому процесі. Потім 
сирена співає біля твого дому. Її 
звуки ніби виїдають щось у грудях: 
ніби й не страшно, а відчуття 
якесь неприємне, тривожне. Мама 
боїться – вона здригається кожного 
разу, коли чує вибухи. Ти ж не чуєш 
і половини з них – ти вже звик. 
Тепер бахкає біля тебе – в повітрі 
літає якийсь дивний попіл, від якого 
одразу хочеться викашляти із себе 
всі нутрощі. Вікна краще тримати 
зачиненими. Потім ти лягаєш спати 
й все починається спочатку. Ось 
вона – стабільність.

З вечора 21 до ранку 23 була 
довга комендантська година, тому 
21 березня я вийшла з дому на 
полювання за святковим тортом. 
Пошуки були довгими, але з тортом 
я все-таки залишилась. Усю ніч з 
22 на 23 ті окупанти ніби з глузду 
з’їхали, бо голосно було весь час. 
В якийсь момент я навіть встигла 

подумати: ото вдача буде – померти 
у власний день народження.

23 березня я знову пішла до 
магазину. Можу сказати, що 
наповнення полиць за цей час 
стало набагато кращим, адже 
тепер є можливість купити майже 
всі продукти, які декілька тижнів 
тому закінчилися взагалі всюди. 
Найбільшою проблемою лишається 
молочка – її майже ніде немає.

– Що ти ті булочки набираєш, ніби 
з голодного краю? – каже жінка, що 
стоїть біля молодої дівчини, яка 
хапає останні цукрові плюшки на 
полиці.

– В мене вдома такого взагалі не 
було! Я так скучила!

Окремим стендом стоять різні 
пакетики зерна на розсаду: тут тобі 
й помідори різних сортів, баклажани, 
морква, буряк… Маленький пакет 
коштує 4 гривні, великий – 10. І 
люди беруть. Війна війною, а буряки 
треба саджати за розкладом.

Але я все про людей та людей. Що 
з нашими домашніми улюбленцями?

Зоомагазини пустішають 
щосекунди, знайти нормальний 
корм стає дедалі важче. А чим 
же годувати тварин? Так само й з 
наповнювачами. Коли я прийшла на 

“Розетку” отримувати свої замовлені 
30 кіло котячих наповнювачів, 
то люди за сусіднім столиком 
забирали й власні величезні пакети.

Я сиджу у ветеринарній клініці 
з котом на руках, а навколо мене 
безліч людей зі своїми тваринами. 
У приймальні весь час дзвонить 
телефон і нам чутно, що по той 
бік слухавки питають навіть не 
за прийом у лікаря – а чи є у 
ветеринарці корм. Засмучена 
медсестра всім відповідає, що, на 
жаль, немає.

“Вибачте, це вже, мабуть, 
позначається втома. Ми ще жодного 
разу за цей час не закривались. Я 

Карина Нікітішина
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США офіційно 
визнали скоєння 
військовими РФ 
воєнних злочинів 
в Україні

Перемовини з 
Росією - 
Михайло Подоляк

Від початку війни 
в Україні загину-
ли 117 дітей

Загальні 
бойові втрати 
противника

Кількість 
українців, які 
виїхали за межі 
України

Втрати серед 
цивільних в 
Маріуполі

За даними Генштабу, загальні бо-
йові втрати противника з 24 лютого 
по 5 березня орієнтовно становили:

особового складу ‒ понад 17 тис. 
осіб,

танків ‒ 597 одиниць,
ББМ ‒ 1,710 одиниць,
артилерійських систем – 303 

одиниці,
РСЗВ ‒ 96 одиниць,
засоби ППО - 54 одиниці;
літаків – 127 одиниць,
гелікоптерів – 129 одиниць,
автомобільної техніки – 1,178 

одиниць,
цистерни з ПММ – 73 одиниці,
кораблі і катери – 7 одиниць,
спеціальна техніка – 21 одиницю,
ПУ ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

Через збройну агресію РФ в 
Україні на 30 березня загинули по-
над 145 дітей, понад 155 поранені.

За даними ювенальних прокуро-
рів, у Київській області постражда-
ло 58 д ітей, Х арк івськ ій − 40, 
Донецькій − 30, Чернігівській − 31, 
Миколаївський − 24, Житомирській 
та Херсонській – по 15, Сумській – 14 
дітей.

Через воєнні дії діти в Україні 
гинуть унаслідок обстрілів, розстрі-
лів російськими військовими, роз-
риву протитанкових мін або поми-
рають від травм під завалами 
зруйнованих будинків.

«На Харківщині російський танк 
розстріляв авто, де перебувала 
сімʼя з двома дітьми. Родина кри-
чала, що вони цивільні, махали 
білим прапором, але марно. Батьки 
та 9-річна дівчинка загинули, 17-річ-
ний хлопець зазнав поранення. 
Унаслідок обстрілу села Костян-
тинівка Миколаївського району Ми-
колаївської області на території СТ 
«Південний Буг» зруйновані будин-
ки, під їхніми завалами виявлені 
обгорілі тіла трьох осіб, серед 
яких 7-річна дитина. 21 березня 
окупанти обстріляли евакуаційні 
автобуси з дітьми з Маріуполя. Чо-
тири дитини доставлені до лікарні. 
Троє дітей потрапили під обстріл у 
Пологівському районі Запорізької 
області, ще одна дитина – в селі 
Каменському. Двоє дітей у тяжкому 
стані», – вказано в повідомленні.

Також через регулярні бомбарду-
вання та обстріли збройними сила-
ми РФ пошкоджено 548 закладів 
освіти, 72 з них зруйновано повніс-
тю, повідомляє відомство.

Обстріли житлових районів ве-
дуться з використанням артилерії, 
реактивних систем залпового вогню 
та балістичних ракет.

За даними ООН тільки в Маріупо-
лі від бомбардувань, браку їжі та 
води, загинуло і поранено поза 3 
тисячі цивільних, з них близько 250 
дітей. Баго втратили життя через 
бомбардування забороненими же-
невською конвенцією видами зброї.

На 22 березня кількість українців, 
які виїхали за межі України з початку 
російського вторгнення становить 
3,528,346 осіб. Такі дані наводить 
Управління Верховного комісара 
ООН у справах біженців.

Зазначається, що з них понад 2 
мільйони осіб перетнули кордон 

НОВИНИ УКРАЇНИ

Михайло Подоляк, радник голови 
Офісу президента (ОП), останнім 
часом став одним із основних спі-
керів Банкової. До початку війни він 
відповідав за інформполітику ОП 

Влада США заявляє, що російські 
військові скоїли воєнні злочини 
під час свого вторгнення в Україну, 
сказав 23 березня держсекретар 
Ентоні Блінкен.

«Сьогодні я можу оголосити, 
що на основі інформації, що є в 
даний час, влада США вважає, що 
військовослужбовці російських 
військ вчинили воєнні злочини в 
Україні», – йдеться у заяві Блінкена.

«Наша оцінка базується на 
ретельному аналізі доступної 
інформації з державних та 
розвідувальних джерел», – сказав 

Блінкен.
Він додав, що суд, який має 

юрисдикцію щодо визначення зло-
чину, «зрештою несе відповідаль-
ність за встановлення криміналь-
ної відповідальності у конкретних 
випадках».

Воєнними злочинами зазвичай 

займається Міжнародний кримі-
нальний суд у Гаазі.

Раніше американські, європейсь-
кі та українські військові неоднора-
зово вказували на воєнні злочини, 
описуючи поведінку військ РФ в 
Україні.

Крім того, сам Блінкен раніше на-
зивав атаки Росії на Україну «во-
єннними злочинами», але це перша 
офіційна заява влади США, яка дає 
саме таку оцінку діям російських 
військ.

У нинішній заяві Блінкен також 
наголошує, що «Путін розв’язав 
безжальне насильство, яке приз-
вело до загибелі та руйнувань по 
всій Україні».

«Ми бачили численні повідомлен-
ня, які заслуговують на довіру, про 
невибіркові напади, навмисно спря-
мовані проти цивільних, а також про 
інші злодіяння. Російські війська 
зруйнували багатоквартирні будин-
ки, школи, лікарні, критично важливі 
об’єкти інфраструктури, цивільний 
транспорт, торгові центри та карети 
швидкої допомоги, внаслідок чого 
тисячі ні в чому не винних мирних 
жителів були вбиті чи поранені», – 
зазначив держсекретар США.

Російське масштабне військове 
вторгнення в Україну триває від 
ранку 24 лютого. Російські війська 
завдають авіаударів по ключових 
об’єктах військової та цивільної 
інфраструктури, руйнуючи аеро-
дроми, військові частини, нафтоба-
зи, заправки, церкви, школи та 
лікарні. Обстріли житлових районів 
ведуться з використанням артиле-
рії, реактивних систем залпового 
вогню, балістичних ракет і навіть 
заборонених фосфорних бомб.

та антикризові комунікації. Але вже 
майже місяць Подоляк є також чле-
ном української делегації на пере-
говорах з росіянами.

“Перемовини йдуть постійно в он-
лайн форматі, робочі групи пра-
цюють, але вони йдуть дуже важко. 
Позиції України зрозумілі, вони були 
окреслені президентом Зеленсь-
ким дуже чітко: про суверенітет, про 
територіальну цілісність, про за-
гальні питання безпекових гаран-
тій. Але перемовини йдуть важко, 
тому що Російська Федерація на 
мій погляд ще не до кінця розуміє 
усю ту глибину провалу, в який 
вони вже попали.

Безумовно, є зміни в моделях 
поведінки російської делегації чи 
взагалі російської політичної еліти. 
Частково ця еліта десь сьогодні 
зникла, ми їх не бачимо [наприклад, 
вже кілька тижнів як повністю зник 
з інформаційного поля міністр обо-
рони РФ Сергій Шойгу]. До почат-
ку так званої «спецоперації» чи на 
самому початку вони дуже жваво 
пояснювали, чому вони на нас будуть 
нападати. Сьогодні вони зникли на-
віть зі своїх протокольних заходів. 
Частково російська політична еліта 
починає трошки розуміти, в яку 
халепу вони потрапили. Вони ж спо-
чатку казали: доба чи дві доби 
достатньо, щоб проїхатися на тан-
ках по всій Україні, ми такі круті і 
таке інше. Йде вже 29 доба і не має 
жодного шансу, що вони на своїх 
танках кудись доїдуть, крім тих 
місць, де їх буде достатньо жорстко 
палити українська армія, — і їх 
трошки попустило. Вони починають 
більш адекватно сприймати, що 
щось не так, що у них були проблеми 
з аналізом того, що відбувається 
у світі і яке місце має Російська 
Федерація займати у цьому світі. 
Вони починають більш продуктив-
но говорити.

Але є погана сторона цієї медалі. 
Ця сторона називається «гумані-
тарні катастрофи». Вони сьогодні 
вже не воюють з українською армією. 
Вони перерізають усі лінії комуніка-
цій, по яким йде логістика: про-
дуктова, харчова, будь-яка логісти-
ка до міст. Вони хочуть, щоб у цих 
містах люди просто вмирали. А для
того, щоб людям було страшно, 
ночами, днями бомбардують ці міс-
та крилатими ракетами чи авіацій-
ними бомбами. 90% ударів припа-
дає на цивільну інфраструктуру.

Росія не може вийти просто так 
з України. Чому? Тому що тоді впа-
де глобальний міф, який 20 років 
створював пан Путін, що більш 
потужної країни у світі, більш агре-
сивної не має. Якщо вони програють 
Україні, то все на цьому закінчиться. 
А для них світоглядно це головне.

Президент чітко сказав: нема 
жодних поступок суверенітету, те-
риторіальній цілісності і ми можемо 
обговорювати тільки дієві гарантії 
безпеки. Що таке дієві гарантії 
безпеки? Щоб ми один на один не 
залишалися з такого типу агресією. 
Якщо, наприклад, наступного разу 
ще якась не зовсім адекватна країна 
нападе на Україну, щоб у нас поруч 
стояв хтось, хто так само буде 
боронити нашу землю, тому що він 
наш союзник. От про це тільки може 
йтися.

Переговорний процес ми ведемо 
не тому, щоб щось затягнути. Ми 
розуміємо, що фундаментально 
Україну зламати неможливо. Ми ро-
зуміємо, що усе буде вирішувати 
ЗСУ.

Уся країна буде до кінця стояти за 
свою свободу. Російській Федерації 
доведеться зрозуміти це, коли вже 
буде для неї досить пізно.”
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Відбувся 
перший обмін 
полоненими

США приймуть до 
100 тис. біженців 
з України

Енергосистема 
України стала 
частиною 
енергосистеми 
Європи

Кремль ігнорує 
своїх мертвих, 
яких уже дуже 
багато

Білоруський 
батальойон 
увійшов до 
складу Збройних 
сил України

Окупанти 
пошкодили 
щонайменше 
59 українських 
церков, храмів та 
синагог

Серед українців, 
які мали роботу 
до війни, 53% 
нині не працюють

Міжнародний 
суд у Гаазі 
наказав Росії 
припинити бойові 
дії в Україні 

Євросоюз 
виділить 
додаткові 500 
мільйонів євро 
для ЗСУ

Як повідомляє видання, Білий дім 
уже кілька тижнів заявляв, що США 
приймуть біженців з України, але 
чиновники очікували, що більшість 
з них захоче залишитися в Європі, 
щоб залишатися поруч зі своєю 
батьківщиною або з членами сімей 
у Східній Європі.

Агенції з питань біженців закли-
кали адміністрацію Байдена зро-
бити більше, заявляючи, що США 
можуть прискорити в’їзд українців, 
які вже подавали заявки на в’їзд до 
Сполучених Штатів через програму 
країни для біженців, або збільшити 
загальну кількість українців, які мог-
ли б приїхати в США. 

Про те, що адміністрація Байдена 
оголосить про намір прийняти 
100,000 українських біженців також 
повідомляють і інші видання. До 
прикладу, Politiko додає, що Білий 
дім надає пріоритет українцям, які 
прагнуть возз’єднання з родиною 
в США, а також ЛГБТК-людей, жур-
налістів, дисидентів та активістів.

За даними Державного департа-
менту, станом на 22 березня США 
прийняли 7888 біженців у 2022 фі-
нансовому році. Річний ліміт біженців 
на 2022 фінансовий рік становить 
125,000. Українські біженці не за-
раховуватимуться до цієї цифри, 
якщо вони не будуть прийняті за 
програмою біженців.

Європейський союз подвоїть 
суму допомоги Збройним силам 
України – про таке рішення пові-
домила 23 березня Європейська 
рада.

Згідно із заявою, два ухвалених 
заходи допомоги в рамках Євро-
пейського фонду миру дозволяють 
ЄС надалі підтримувати «спро-
можності та стійкість» української 
армії в її протидії повномасштабній 
військовій агресії Росії.

«Заходи допомоги збільшать 
початковий бюджет, анонсований 
28 лютого 2020 року, на додаткові 
500 мільйонів, відтак подвоюючи 
початкову суму до 1 мільярду євро», 

– йдеться в заяві.
Згідно з коментарем верховного 

представника ЄС із зовнішніх 
справ Жозепа Борреля, додаткове 
фінансування «є ще одним доказом 
підтримки Євросоюзом українських 
збройних сил у захисті їхньої країни 
та населення».

Заходи підтримки передбачають 
фінансування закупівель засобів за-
хисту, товарів першої домедичної 
допомоги, пального, а також війсь-
кового обладнання та «платформ, 
створених для доставки летальної 
зброї для оборонних цілей».

Тривалість заходів допомоги та-
кож подовжена на 12 місяців.

Міжнародний суд у Гаазі (ICJ), 
відомий як суд ООН, ухвалив про-
міжне рішення на користь України 
за позовом проти Росії. Про це суд 
повідомив 16 березня.

За підсумками засідання, судді 
ухвалили:

- Росія повинна «негайно зупинити 
військові операції, які почала 24 
лютого на території України (13 
голосів за, два проти)

- Росія повинна забезпечити, щоб 
будь-які військові або парамілітарні 
угруповання, які вона підтримує 
або якими керує, так само як і 
будь-які організації чи люди, які 
їй підконтрольні, не вдавалися до 
подальших військових дій (13 за, два 
проти)

- обидві сторони повинні 
утриматися від «будь-яких дій, які 
можуть поглибити або розширити 
суперечку перед судом або зробити 
її складнішою для вирішення» 
(одностайно)

Суд ООН 7 березня відкрив спра-
ву за позовом України проти Росії 
і заслухав аргументи України. Між-
народний суд у Гаазі призначив 
друге засідання на 8 березня, щоб 
дати Росії можливість навести свої 
докази, але Москва бойкотувала 
судове засідання.

У Кремлі не коментують дані про 
величезні втрати армії РФ у війні 
проти України. Недавно на сайті 
російської газети Комсомольська 
правда з’явилася публікація з циф-
рами втрат окупантів в Україні, на-
вівши такі цифри: убитий 9,861 
військовий, іще 16,153 — поранено.

А втрати великі. З початку пов-
номасштабного вторгнення в Укра-
їну країна-агресор втратила поза 
16,000 своїх солдатів. Такі дані 
оприлюднив Генштаб ЗСУ.

Серед українців, які мали роботу 
до війни РФ проти України, більш 
ніж половина (53%) сьогодні не 
працюють, свідчать результати 
опитування соціологічної групи 
«Рейтинг».

«22% працюють у звичному режи-
мі, 21% – віддалено або частково, 

Україна приєдналася до об’єдна-
ної енергосистеми континентальної 
Європи ENTSO-E. Національна енер-
госистема від’єдналася від систем 
росії та Білорусі 24 лютого, за 
декілька годин до початку війни.

ОЕС України довела свою надій-
ність і стабільність, пропрацювавши 
ізольовано 21 день, замість запла-
нованих 3-х.

«Сьогодні ми приєдналися до 
ENTSO-E, на рік раніше графіку. 
Україна і Європа становлять тепер 
єдиний енергетичний простір. Єди-
ний енергетичний «фронт», де ми 
підсилюємо одне одного», – заявив 
міністр енергетики України Герман 
Галущенко.

Він наголосив, що значимість цієї 
події важко переоцінити.

За даними МКІП, з 24 лютого по-
страждали вже щонайменше 59 
споруд духовного значення (не 
враховуючи прилеглих будівель) 
у щонайменше восьми областях 
України: Київській, Донецькій, Жито-
мирській, Запорізькій, Луганській, 
Сумський, Харківській та Черні-
гівській. Переважна більшість із них 

‒ православні храми.
Руйнувань зазнали також мечеті, 

синагоги, протестантські церкви, 
релігійні освітні заклади та важливі 
адміністративні будівлі релігійних 
організацій.

Білоруський батальйон імені Кас-
туся Калиновського ввійшов до 
складу Збройних сил, а бійці скла-
ли присягу.

Обітницю білоруською написали 
наші волонтери. Ми впевнені, що 
в майбутньому цей текст стане 
основою присяги для справжньої 
білоруської армії” – йдеться у 
повідомленні.

Україна забрала з російського 
полону 29 військових та моряків. Їх 
обміняли на 21 російського окупанта. 
Про це повідомила міністерка з пи-
тань реінтеграції тимчасово окупо-
ваних територій Ірина Верещук.

“Відбувся перший повноцінний об-
мін військовополоненими. В обмін 
на 10 захоплених у полон окупан-
тів ми витягнули 10 наших військо-
вослужбовців.

Також, сьогодні ми відправили до 
росіян 11 цивільних російських мо-
ряків, яких ми врятували із зато-
пленого судна біля Одеси. У ре-
зультаті цього обміну додому по-
вертаються 19 українських цивіль-
них моряків з рятувального судна 

“Сапфір”, які були захоплені окупа-
нтами при спробі забрати наших 
військових з острова Зміїний. За 
умовами обміну, сам рятувальний 
корабель також буде повернений 
Україні та буде відправлений до 
порт у в Туреччині”, – написала 
Верещук.

лише 2% – знайшли собі нову роботу. 
Це показник не лише економічних 
проблем, але і соціально-психоло-
гічних. Робота – це не лише еко-
номіка, це звичний спосіб життя, 
спілкування та взаємодія з іншими, 
структурованість часу, те, що стабі-
лізує, надає впевненості, знижує 
тривогу і підвищує самооцінку. Сут-
тєва частина громадян втратили 
таку підтримку і більш вірогідно 
отримали вищий рівень дезадапта-
ції. Найбільше це торкнулося меш-
канців сходу (74%), молоді до 35 ро-
ків (60%) та тих, хто покинув своє 
місто (66%)», – йдеться в дослідженні.

За даними соціологів, економіч-
не становище внаслідок війни РФ 
проти України не змінилося лише у 
18% громадян, у 52% значно погір-
шилося, у 28% скоріше погіршилося.

Батальйон створили після напа-
ду Росії на Україну.

25 березня білоруси святкують 
День Волі неофіційне національне 
свято, річниця виникнення першої 
національної білоруської держави, 
Білоруської Народної Республіки 
(25 березня 1918).

Вінцент Костянтин Калиновський 
– один з регіональних очільників 
польського Січневого повстання на 
землях сучасних Литви й Білорусі, 
спрямованого проти Російської 
імперії.

України з Польщею.
І ще 6,5 млн тимчасово перемі-

щених осіб всередині України. Тобто 
майже чверть населення змушена 
була переїхати.

Польща прийняла 2,2 мільйони. 
Угорщина, чий премʼєр-міністр Вік-
тор Орбан першим серед євро-
пейських лідерів побудував стіну 
для зупинки біженців у 2015-му, 
відкрила двері для 340,000.

24 березня президент Джо Бай-
ден сказав, що США прийме до 
100,000 українських біженців і на-
дасть $1 млрд, щоб допомогти 
Європі впоратися із потоком виму-
шених переселенців. Канада, в 
якій найбільша у світі українська 
діаспора після Росії, сказала, що 
прийме стільки українців, скільки 
захочуть приїхати.

Польський уряд пропонує 40 зло-
тих ($9) на день грошової компен-
сації за кожного біженця протягом 
двох місяців. Британія дає £350 
($460) на місяць на домогоспо-
дарство, хоча жахлива бюрократія 
країни не дає багатьом українцям 
перетнути кордони королівства.

Молдова, яка прийняла 370,000 
біженців, що складають приблизно 
десяту частину населення країни, 
ледь справляється. Більшість укра-
їнців планує рухатись далі в інші 
країни, але більше, ніж очікувалося, 
залишається у країні частково через 
те, що переважна кількість молдо-
ван говорить російською.

Деякі частини Польщі теж на межі. 
Близько 300,000 біженців прибуло 
до Варшави, столиці, збільшивши її 
населення на 17%. Більше 100,000 
попрямували у Краків, друге най-
більше місто країни, в якому за-
звичай живе 780,000 людей.

– проміжне 
рішення
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UKRAINE CONFUSION: WHAT IS 
REALLY HAPPENING?

Aaron Harber, a graduate of 
Princeton University’s Woodrow 
Wilson School for Public & 
International Affairs and Harvard 
University’s Kennedy School of 
Government, is host of “The Aaron 
Harber Show” (www.HarberTV.com/
Info),.  Email Aaron@HarberTV.com.  
© Copyright 2022 by Aaron Harber 
and USA Talk Network, Inc.  All rights 
reserved.

What does Vladimir Putin want?

Putin wants to reassemble the 
Soviet Union, if not the entire Russian 
Empire.  He doesn’t give the monetary 
aspects of life the same priority we do 
and, therefore, stays focused on his 
goal, regardless of the financial costs.

American policy, on the other hand, 
grossly overestimates the value and 
impact of money and materialism, 
especially in regard to how important 
we believe sanctions are.  

This parochial perspective fails to 
acknowledge that the financial misery 
sanctions cause will be used by Putin 
to further convince the Russian people 
how evil America is and how this is 
a battle of “Good” (Russia) versus 

“Evil” (the U.S., NATO, and the West in 
general), which is seeking to extingu-
ish Russia.

This also is why Putin is willing to 
destroy so much of Ukraine even if 
it severely damages the country’s 
Economy.  

Again, Americans’ views tend to be 
through financial lenses so, as a result, 
we don’t easily see how someone 
else’s perspective can be so different 
than ours.

What is Putin’s long-term military 
strategy?

Putin’s strategy has been consis-
tent. He has leveraged the West’s 
fears of a nuclear war into a systema-
tic approach which allows him to 
conquer others while keeping those 
who could stop him at bay.

Putin knows that, if he were to 
launch an all-out, multi-nation effort 
to gain territory, the West militarily 
would respond strongly and severely 

--- even risking a nuclear war.
His approach has been singular, 

strategic, and effective for many years.  
It is to take one “bite” at a time and 
make certain there is an intervening 
period of time so that, after a few 
years, the seriousness of the latest 

“bite” is reduced or even forgotten in 
the minds of his Western opponents.

The West’s failure to seriously res-
pond to Putin’s wars in Georgia, 
Chechnya, Crimea, Donetsk Luhansk, 
and now all of Ukraine, have convinced 
Putin the United States is a “Paper 
Tiger.”  As a result, he believes he can 
proceed with impunity.

Even when at a point where it ap-
pears arming Ukraine at a viable level 
for the country to defeat Russia is a 
possibility, the United States and its 
allies continue to reject Ukraine’s pleas 
for help.

Even worse, despite the promise 
of significant military aid, even that 
has not been delivered on the scale 
needed or promised. The result has 
been a trickle of aid when the pipeline 
needs to be ten times bigger.

While Ukraine is his biggest “bite” 
to date, Putin reasons that the West’s 
fear of a nuclear conflict will keep it 
from stopping him.

Putin looks at the United States and 
says, “The U.S. is not going to risk 
American lives or a nuclear war over a 
country it barely knows.”  So far, he is 
correct.

In future years, he might say the 
same thing regarding other countries.  
Would America risk a nuclear con-
frontation over Estonia, even if is a 

As someone in the Media whose guests has included Presidents, Heads of State, Secretaries of State, Generals (including NATO 
Supreme Commanders), Ambassadors, America’s top intelligence officials, and more, and who was briefly embedded with General 
David Petraeus during the Iraq War, I have been swamped with questions about Ukraine from puzzled viewers. Here are summaries 
of some of my responses.

NATO member we pledged to protect?  
How about Finland?  

After all, Putin figures, Ukraine’s 
importance to the World Economy 
certainly dwarfs that of Estonia and 
many other countries Putin seeks to 
conquer so, if the money-oriented 
West isn’t willing to confront him in 
Ukraine, why should they care about 
Estonia?

Is Vladimir Putin playing with a 
full deck?

Despite all the Western Media re-
ports of an isolated Putin having 
somehow changed and mentally de-
teriorated in recent years, the reality 
is that Putin knows exactly what he is 
doing.  

Putin clearly miscalculated the res-
ponse of the Ukrainian people and 
the country’s military but he sees the 
situation only as one which will delay 
what he sees as inevitable --- i.e., 
the achievement of his ultimate goal: 
conquering Ukraine in its entirety.

U.S. intelligence sees the same out-
come and it is one reason the U.S. is 
doing far less than it could.  The U.S. 
knows Putin is more than willing to 
use tactical nuclear weapons as well 
as chemical and biological weapons 
against Ukraine.

With that knowledge, America has 
maintained its position --- based on its 
actions rather than its words --- that 
Ukraine is expendable.  The country 
simply is seen as not worth the risk 
of an elevated conflict which draws in 
U.S. troops.

With Ukraine’s limited success de-
fending i tsel f,  Put in a lready has 
deployed a misdirection play by pre-
tending he now only is interested in 
Eastern Ukraine. However, because 
he is continuing the bombardment of 
cities throughout Ukraine as well as 
reinforcing troops in multiple locati-
ons, he clearly has not altered his 
objectives.

Our failure to understand Putin’s 
abilities and his thinking is why it 
appears he is playing 3-D chess while 
we’re playing checkers.  Hopefully, we 
can reverse those positions.

How does Putin see America?

Putin accurately perceives Ameri-
cans as war-weary from over two de-
cades of efforts culminating in our 
massive failure in Afghanistan. He 
sees Americans as fat, lazy, couch 
potatoes who are unlikely to rise up 
and rally to support a country few of
 us could find on a map.

Putin sees the same polling data 
America’s leaders see.  Those num-
bers confirm the belief of the lea-
dership in both countries that most 
Americans have never cared about 
Ukraine and were not interested in 
making any serious sacrifices for a 
country with which few U.S. citizens 
have any relationships.

Putin also views America as purely 
reactive and unwilling to take the ini-
tiative. He sees us making as con-
stantly making what he considers 
are idle threats so he has been and 
continues to be relatively indifferent 
to anything we say or do.

Putin’s perspective is that the Uni-
ted States and its allies are afraid of 
taking any kind of preemptive action 
and, instead, will only respond to 
whatever he does.  This gives him the 
advantage of always being able to 
decide and make the first move.

Has Putin miscalculated Ameri-
cans’ perspectives?

Yes, he has made a mistake by be-
lieving Americans’ disinterest in the 
War in Ukraine was static. Simply be-
cause polling data hadn’t changed 

over a long time didn’t mean our disin-
terest was immutable.

Putin failed to see that the inhuma-
ne and totally unjustifiable devastation 
he is causing would be so effective 
in convincing Americans the United 
States needed to do far more than U.S. 
leadership planned or wanted to do.

As a result, America’s political lea-
ders are lagging in their responses 
to the cries for help from Ukraine 
because they, like Putin, assumed 
Americans wouldn’t care.

What do Russians believe?

Putin originally convinced most 
Russians that the Ukrainian war was 
not a war; rather, it was and is a 

“peacekeeping action.” Without any 
factual evidence, he has posited that 
it is Russia’s obligation to “de-Nazify” 
Ukraine, despite the lack of Nazi lea-
ding Ukraine or the fact Ukraine’s 
President is Jewish.

Americans, who are accustomed to 
so many media sources that they can 
hardly keep track, are ignorant of the 
extraordinary control Putin has over 
what Russians hear and see. This 
degree of control allows Putin to set 
the narrative 24/7.

That narrative blames the West for 
any and all problems, including any 
suffering Russians incur, and is used 
to motivate the Russian people to rally 
around its government.

While the U.S., its allies, and private 
entities (such as “Anonymous”) have 
attempted to break through Putin’s 
extraordinary control of the narrative, 
for the most part, those efforts have 
failed. They eventually may have suc-
cess but, at this point, the Russian 
people believe Putin’s lies and are 
solidly behind him

Why don’t the oligarchs do some-
thing about Putin?

The oligarchs owe their wealth to 
Putin and are not about to get in his 
crosshairs (literally).

Sure, many are unhappy to see their 
wealth destroyed by sanctions but if 
you were worth $8 billion and suffered 
losses totaling 75%, you’re still worth 
$2 billion.  

Plus, who knows what the spoils 
of war will be for some of those 
most loyal to Putin?

Our leadership believes sanctions 
will result in oligarchs putting pressu-
re on Putin but the reality is these 
people know which side of their bread 
is buttered --- and who is doing the 
buttering.  

Does anyone really think the oli-
garchs are going to band together and 
confront Putin or even meekly ask him 
if the war in Ukraine really is the best 
course for Russia?

The bottomline is that, while many of 
the oligarchs believe Putin’s invasion 
of Ukraine was misguided, they know 
who is in charge.  And the reality is that, 
despite Western sanctions, none of 
them are missing any meals.

Is the world united against Putin?

No, the world is not united against 
Putin and Russia.  While the Western 
world is fairly unified (certainly the 26 
NATO countries), many major nations 
(such as China, Brazil, India, and Sau-
di Arabia) have not taken a position 
against Russia.

In fact, many nations continue to do 
business with Russia and are unlikely 
to stop unless additional primary and 
secondary sanctions are imposed 
which make trade with Russia difficult.

So, no, the world is not united 
against Putin and the U.S. needs to do 
far more to gain support.

If America’s leadership thought 
citizens wouldn’t care about Ukra-
ine, what was our pre-war plan?

Our plan was to let Russia take all of 
Ukraine.  We did not want to risk a direct 
military confrontation with Russia and, 
because we believed the takeover of 
parts or all of Ukraine would be quick, 
we did not believe there was much we 
could do.  Russia is adjacent to Ukraine.  
We’re thousands of miles away.

We assumed the speed of Russia’s 
victory would be so great that civilian 
casualties would be minimal and that 
the country, post-takeover, would be 
able to function normally, albeit under 
Russian control.

This also is why we did not do the 
significant military preparation needed 
to intervene or even support Ukraine 
at a sufficient level. While we are 
helping now, we still have held back 
due to our fear of a direct confrontati-
on with Russia.

However, both America’s leadership 
and Putin are seeing the images of 
the War changing public opinion, with 
many U.S. citizens questioning why we 
aren’t doing more.  

So, a key strategic question to ask is, 
if we believe we’re eventually going to 
have to confront Russia, is this the best 
opportunity to do it?

If the success of Ukraine to defend 
itself is a surprise, do we need to 

“adjust” our strategy or give it a com-
plete overhaul?

And why did our Intelligence agen-
cies seemingly fail to predict the 
success the Ukrainians have had?  

Ultimately, if we don’t change our 
strategy and tactics, Russia will over-
whelm Ukraine and simply destroy 
the country via incessant bombing.  Is 
that outcome acceptable to America 
and the West?  Are we willing to seize 
the moment or will we let the moment 
seize us?

Why haven’t we done more for 
Ukraine?

We haven’t done more because we 
were unprepared for what happened.  
U.S. and Russian intelligence services 
had come to the same conclusion: 
Russia’s massive 175,000 troop effort 
would quickly overwhelm Ukraine and 
take control of the country.

That didn’t happen and both the U.S. 
and Russia --- as well as the rest of 
the world --- were caught by surprise.  
The American response has been to 
impose sanctions and help arm the 
Ukrainians but neither effort has been 
effective in stopping Russia.

The Russian response has been to 
escalate the conflict by relying on 
bombing Ukraine into submission and, 
hence, no longer relying on its blatant-
ly incompetent ground forces.

What ever happened to that 1994 
Ukrainian nuclear disarmament 
deal?

The Budapest Memorandum on Se-
curity Assurances (signed by the 
United States, Russia, Great Britain, 
and Ukraine) was based on Ukraine’s 
commitment to deliver its nuclear 
weapons it had from the Soviet Union 
(which no longer existed) to Russia 
in exchange for a number of security 
provisions. One of those stated, as 
follows:

“The Russian Federation, the United 
Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland and the United States of 
America reaffirm their obligation to 
refrain from the threat or use of force 
against the territorial integrity or 
political independence of Ukraine.”

стoр.11
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УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ СВЯТОГО 
ПАТРИКА

Як відомо, свято Патрика – це 
ірландське свято, яке проводиться 
17 березня кожного року в усіх 
країнах, де живуть ірландці. В про-
грамі святкування чільне місце 
займають марші прихильників Свя-
того Патрика, які проходять в бага-
тьох міста х світ у, в США теж, і 
конкретно в Сан-Франциско. Колір 
свята – зелений. Зелені машини, 
капелюхи, одяг, волосся і обличчя, 
навіть деякі ріки тимчасово забарв-
люють в зелений колір. Цього разу 
в цю зелень влилися кольори укра-
їнського прапора – синій і жовтий. 
Вони цвіли, наче волошки в житі, а 
навкруги буяли зелені луги.

Організатори маршу на честь 
Святого Патрика, який відбувся в 
суботу, 12 березня цього року, за-
просили до участі в ньому колону 
української діаспори, виділивши для 
неї окреме місце.

Я і моя дочка Наталя брали участь 
в цьому марші. Збір української 
колони було назначено на 1-шу 
годину дня. З різних вулиць міста 
синьо-жовті струмочки стікалися 
в одну річку української діаспори. 
Українці приходили зі своїми пра-
порами, лозунгами, розтяжками, 
святково вдягнені в національні 
вишиванки, зі своєю музикою і 
піснями, які лунали з гучномовців, 
і наживо підхоплювалися співом 
демонстрантів. До нас підходили 
сотні перехожих, «зелених» учасни-
ків маршу, вітали, висловлювали 
підтримку, захоплення діями укра-
їнської армії, опором нашого народу 
агресивній навалі рашистської орди.

Похід почався о 2 годині дня. По-
переду нашої колони несла синьо-
жовтий український прапор Наталія 
Анон, спів-засновниця товариства 
«Громада» і благодійного фонду 
«Ангелик». За нею з великою роз-
тяжкою на ширину вулиці «No Fly 
Zone Over Ukraine» йшли мої друзі, 
з якими я познайомився на цьому 
дійстві – Катерина, і ще дві пре-
красні молоді жінки (імена яких 
пам’ятаю не точно, здається Анна 
і Дарина, хай простять, якщо поми-
лився), які приїхали з далека, щоб 
взяти участь в цьому марші. За ни-
ми синій автомобіль з українськи-ми 
прапорами, розтяжка «Save Ukra-
ine. Stop putin», за нею авто-трак 
на якому керівники розмістили 
мікрофони і гучномовці, що тран-
слювали українські пісні і мелодії, 
а потім колона, більш ніж 100 де-
монстрантів, вся заквітчана синьо-
жовтими прапорами, лозунгами і 
транспарантами.

Марш проходив по вулицях ‒ 
Mission St., 2nd St., Market St, to 
City Hall. Ми йшли відчуваючи 
духовну єдність і піднесення, кри-
чали і скандували лозунги, співали 
пісні. Я роздавав листочки (flyers) 
з закликом до всіх небайдужих 
надати фінансову допомогу дітям, 
постраждалим від війни. Люди, які 
стояли на узбіччі, з задоволенням 
брали ці листочки, передавали на-
ступним, посміхались до нас, під-
бадьорювали виг уками, махали 
руками, а дехто навіть маленькими 
синьо-жовтими прапорцями. І ми 
теж вітали їх і дякували. І це було 
прекрасно. Хоча надворі було про-
холодно, ми не відчували холоду, 
хоча треба було довго йти, ми не 
відчували втоми, бо розуміли, що 
цей марш йде на користь Україні, на 
підтримку нашим воїнам, що запек-
ло б’ються зі скаженим ворогом.

Коли дійшли до вулиці на якій 
знаходиться City Hall (Мерія) нашу 
колону вітали очільники ірландсь-
ких організацій, які стояли на три-
буні. Ми зупинились. Слухали їхні 
щирі вітання і слова підтримки і 
відповідали теж щиро і гучно, дяку-
вали за підтримку, вимагали за-
криття українського неба. Продов-
женням цього був виступ україн-
ського консула Дмитра Кушнирука. 
На закінчення всі наші демонстран-

Мирослав Ґрех

ти заспівали гімн України. Після 
проходження повз City Hall (Мерії) 
наш марш закінчився. Потомлені, 
але щасливі учасники нашої колони 
сфотографувалися, заново перезна-
йомилися, побажали одні одним 
перемоги і нових зустрічей.

Щоб добратися до припаркова-
ного автомобіля мені з дочкою 
треба було пройти зворотній шлях. 
Я вже старший чоловік і пройти 
ці милі в обох напрямках, та ще з 
прапором і транспарантом було не 
просто. Заболіла спина, захотілося 
пити і відпочити. Але саме в цей 
момент згадав наших хлопців-вої-
нів, які воюють на фронті, яких 
вбивають і калічать, згадав літніх 
людей і дітей під бомбами, і біль, і 
втома відступили. Натомість прий-
шло відчуття, що зробив щось 
корисне і вкрай потрібне для моєї 
батьківщини. Нехай це краплинка. 
Але з краплинок складається море. 
І захотілося робити щось більше 
і краще. Ходив по вулицях мого 
мікрорайону, де живу, роздавав 
перехожим флаєри з проханням 
закрити небо над Україною і допо-
могти дітям, прибивав на стовпах, 
просив розмістити на автомобілях. 
Мої найближчі сусіди: Jon, Mike, 
Marsha, Jeff вже перевели немалі 
суми на допомогу українським дітям. 
На моєму домі розвивається укра-
їнський стяг. І вже після того, як я 
його вивісив, ще на двох сусідніх 
вулицях появилися наші прапори. 
А це означає що ми боремось, що 
ми не самітні, що люди доброї 
волі підтримують нас, бачать нас і 
допомагають. Я не знаю, як роз-
порядиться майбутнє, коли і як 
закінчиться ця жахлива війна, яку 
розв’язали на моїй землі російські 
фашисти, яких я називаю РАШИС-
ТАМИ. Але я знаю, що поки я живий, 
поки живі мої діти і онуки, доки 
на землі залишиться хоча б один 
українець ‒ Україна не помре, 
Україна житиме і переможе.

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
P.S. Я не знаю, що я тут записав 

– чи це звіт про конкретне дійство-
марш, чи це біль і крик мого серця, 
які змішалися в моїй голові і не да-
ють спокою. Але я щиро поділився 
цим з вами, і мені стало легше. 
Раджу вам, теж не мовчати, гово-
рити, виходити на протести, крича-
ти, вимагати, діяти. І вам стане лег-
ше жити в цей гіркий час в цьому  
непростому світі.
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ленців, які зараз переїхали у західну 
частину країни – це російськомовне 
населення України.

Але не варто переконувати себе 
у тому, що Володимир Путін збо-
жеволів і що у його діях відсутня 
політична логіка. Логіка якраз є і 
вона не є новою. Ще 90-ті роки, від-
разу після загибелі Радянського Со-
юзу, у російській політичній еліті – 
особливо у колах силовиків і чекіс-
тів – визріла впевненість у тому, 
що загибель комуністичної імперії 
була серйозною помилкою, навіть 
катастрофою. Володимир Путін го-
ворив про це не раз і що важливо – 
це переконання поділяє більшість 
росіян. Створена на руїнах Ра-
дянського Союзу Співдружність не-
залежних держав сприймалася елі-
тами та жителями колишніх ра-
дянських республік як інструмент 
для цивілізованого розлучення, а 
елітою та жителями Росії – як заро-
док нової держави, нового Ра-
дянського Союзу, тільки вже без 
комуністичної ідеології, зате з пре-
валюванням «русского міра». Для 
того, щоб домогтися від своїх 
колишніх сусідів СРСР покірності, 
Кремль використовував будь-які 
можливі важелі тиску. Тиснув за 
допомогою газу та пропаганди. 
Корумпував керівників та політиків 
сусідніх країн. Перетворював най-
непокірніші з колишніх республік 
на «держави-інваліди» – як це у 
90-ті роки сталося з Молдовою 
та Грузією, а у 2014 році вже з 
Україною. А коли виявилося, що всі 
ці інструменти у випадку з Украї-
ною не спрацьовують і сусідня 
країна все одно хоче приєднатися 
не до Росії, а до Євросоюзу та НАТО, 
вирішили встановити свою владу в 
Києві за допомогою сили.

Війні з Україною передувала ціла 
серія спеціальних російських опера-
цій. Повстання 2020 року проти дик-

[Віталій Портников: НОТАТКИ за 
березень] 
початок на стор.1

татури Олександра Лукашенка в Бі-
лорусі, яке було жорстоко приду-
шене правлячим режимом, допо-
могло Росії посилити свої позиції у 
Мінську. Саме після цього повстан-
ня Лукашенко, який втратив народ-
ну підтримку і боявся власного 
населення, став повністю залежати 
від Путіна і був змушений надати 
територію власної країни для напа-
ду на Україну. Війна Азербайджану 
та Вірменії дозволила Росії, з 
одного боку, «покарати» вірменське 
населення, яке наважилося за до-
помогою повстання змусити зійти 
зі сцени прокремлівський корум-
пований режим, а з іншого – завес-
ти своїх «миротворців» у Карабах, 
тобто на міжнародно визнану тери-
торію Азербайджану та посилити 
свої позиції і у Єревані, і у Баку. 
Зрештою, повстання у Казахстані, 
введення військ ОДКБ до цієї краї-
ни – а фактично російських військ 
та знищення впливового клану пер-
шого президента Казахстану Нур-
султана Назарбаєва – продемонст-
рувало залежність казахстанських 
еліт від Москви. Але всі ці успіхи 
не мають для Кремля жодного 
значення, якщо Москві не вдасться 
встановити контроль над другою 
після Росії колишньою союзною 
республікою СРСР – Україною. Про 
те, що ніякий новий Союз без 
України неможливий, я чув у 90-х 
роках ще від першого російського 
президента Бориса Єльцина. У йо-
го наступника Володимира Путіна 
ця позиція в буквальному значенні 
слова гіпертрофована – достатньо 
подивитися на його останні теле-
візійні виступи та прочитати статті, 
щоб побачити одержимість «по-
верненням» України.

Коли я говорю про те, що війні Ро-
сії з Україною передувала серія різ-
них спецоперацій на пострадянсь-
кому просторі, я намагаюся пояс-
нити, що й війна з Україною замис-
лювалася зовсім не як війна, а як та 
сама спецоперація. Путін переко-
нав себе – чи його переконали со-

ратники – що українська армія не 
чинитиме опору, президент Воло-
димир Зеленський втече, а насе-
лення східних областей України із 
квітами зустрічатиме «визволите-
лів». У Кремлі вважали, що без 
особливих зусиль захоплять райо-
ни Донецької та Луганської облас-
тей, які до війни контролювалися 
легітимною українською владою 
та увійдуть до української столиці, 
де буде створено маріонеткове 
керівництво на чолі з колишнім 
президентом України Віктором 
Януковичем. А вже Янукович під-
пише всі ті документи, які були 
потрібні Кремлю – відмовиться від 
самої ідеї вступу до НАТО, розірве 
угоду про асоціацію з Євросоюзом, 
визнає російський статус Криму 
та «незалежність» Донбасу. І це бу-
дуть лише перші кроки на шляху 
об’єднання Росії, України та Біло-
русі у єдину державу. Усю операцію 
планувалося завершити за 48-72 го-
дини, російські військовослужбов-
ці везли із собою парадну форму 
для дефіле на Хрещатику, головній 
вулиці української столиці.

Але «несподівано» виявилося, що 
українські збройні сили не збира-
ються здаватися, президент Зе-
ленський нікуди не втік, а українці 
ненавидять загарбників. Так спецо-
перація Путіна і стала війною, а 
російські війська почали методично 
знищувати міста, які чинять опір 
загарбникам. І ця жорстокість теж 
виглядає сенсаційно лише на пер-
ший погляд. З першого дня ство-
рення навіть ще не Російської, а 
Московської держави для її влади 
важливим є не населення, а тери-
торія. І ці слова – «з першого дня» – 
не перебільшення. Першим кня-
зівством, яке московським князям 
вдалося приєднати до своїх воло-
дінь, було Велике князівство Рязан-
ське – ще 1520 року. Незабаром ря-
занці підняли повстання, вимагали 
повернути свого князя. Повстання 
це було не просто придушене: жи-
телів бунтівного князівства пересе-
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лили на московські землі, а мос-
квичів – до Рязані. І потім так було 
завжди з усіма. Тому, коли спо-
стерігачі дивуються, навіщо Росії 
Харків та Маріуполь без населен-
ня, відповідь на це, на подив, 
проста: саме населення, до того 
ж неочевидно лояльне, Кремлю і 
не потрібне. Обстріли та бомбарду-
вання з метою знищити якнайбіль-
ше людей, а ще більше – вигнати з 
рідних будинків – це усвідомлена та 
продумана політика, обрана після 
провалу «спецоперації». І якби Путін 
міг – він зруйнував би всю Україну, 
аби встановити контроль над її 
територією. Так, можливо, безлюд-
ною територією. Але – звільненою 
від українців. Це і є «остаточне 
вирішення українського питання» 
для Путіна.

Володимир Зеленський, етнічний 
єврей за походженням, порівняв те, 
що відбувається зараз у нашій 
країні з Голокостом. Згадаймо ХХ 
століття: єврей – це було тавро, яким 
позначався кожен, у кому була хоч 
крапля єврейської крові. Знищува-
ли і тих, хто ходив у синагогу, і тих, 
хто змінив віросповідання. І тих, хто 
відчував себе євреєм, і тих, хто дав-
но про це забув. Нині усвідомлення 
себе українцем чи, навіть, просто 
український паспорт – квиток на той 
світ чи у вигнання. Путін буквально 
знищує Україну, при цьому його 
зовсім не цікавлять політичні погля-
ди чи етнічне походження тих, кого 
вбиває його армія. І цей Голокост, 
навпаки, все одно залишається ре-
альним геноцидом. Знищують, ви-
ганяють усіх, до кого може дістати 
новоявлений фюрер. І так само, як 
єврея у ХХ столітті не могло вряту-
вати те, що він був християнином 
або германізованим атеїстом, так 
само мене не може врятувати моє 
єврейське походження – достатньо 
того, що я визнаю саме право 
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[Віталій Портников: НОТАТКИ за 
березень] 
початок на стор.1

Looking for a new job in IT?

Register today and get:

Переходьте за посиланням:

Follow the link: 

Hireterra.com

Шукаєте роботу в IT?

Реєструйтесь сьогодні та отримайте:

[Україні - зброю!] 
початок на стор.1
з 20 листопада 1945 р по 1 жовтня 
1946 р. Переляканий від військової 
поразки Гітлер вчинив самогубство 
ще 30 квітня 1945 р, тобто за логікою 
Шольца ніякого суду і не повинно 
було відбуватися в Нюрнберзі.  Якщо 
за війну може бути відповідальна 
лише одна особа. Та не  сам Путін 
кидає бомби і ракети по українсь-
ких мирних містах і селах. На момент 
написання цієї статті російські 
фашисти вбили 136 українських 
дітей, коли стаття вийде друком, на 
жаль, ця цифра вже буде більшою.  
Бо вказівку одного найвладнішого 
фашиста – Путіна виконують фашис-
ти рангом нижче. Біда не лише 
України, а всього світу, що в Росії 
створений фашистський режим. 
Цей режим має новітню фашистсь-
ку ідеологію – ідеологію «русского 
міра». Так саме як і фашистська на-
цистська ідеологія, ідеологія «рус-
кого міра» побудована на «вищості» 
росіян. І так саме, як фашистська 
нацистська ідеологія, фашистська 
ідеологія «руского міра» передбачає 
право Росії нищити всі країни і нації, 
які  в головах російських фашистів 
вважаються «ісконо російськими 
територіями».

Тому ми боремося не лише про-
ти Путіна, ми боремося проти но-
вітнього фашизму і новітньої фа-
шистської держави – Росії.

І в цій боротьбі нам потрібна 
допомога. Західні держави і сус-
пільства, безперечно, є нашими со-
юзниками; безперечно, вони нада-
ють велику допомогу Україні. Вели-
ку, але недостатню. Нам потрібні не 
лише економічні санкції, нам по-
трібна зброя для того, щоб давати 
відсіч фашистській Росії. І от саме 
необхідну зброю нам дають «зі 
скрипом».

Частина західних еліт явно боїть-
ся Путіна. Страх – це природнє 
людське почуття. Тим більше, що 
ця боязнь не є персональною, а є 
боязню за життя своїх громадян. 
Частина західних еліт, цілком мож-
ливо, знаходилася в таємних зно-

синах з Путіним і російською вла-
дою та спецслужбами. Росія деся-
тиліттями працювала на Заході, під-
куповуючи політиків, журналістів, 
професуру, митців. Викидаючи на 
це колосальні кошти. Якщо Росія під-
куповувала українських політиків, 
то чому хтось думає, що вона це не 
робила в інших країнах? І приклад 
колишнього канцлера Німеччини 
Шрьодера, який поміняв любов до 
Німеччини на гроші від російського 
«Газпрому», більш аніж показовий. 
Скільки таких «Шрьодерів» в захід-
них політичних елітах?

На жаль, можливо чимало. Тому 
на першому етапі нової російської 
агресії було враження, що західні 
еліти «здали» Україну. Що означав 
переїзд західних посольств з Киє-
ва до Львова? Що західні політики 
точно володіли інформацією про на-
пад Росії на України. І що? І нічого! 
Потрясіння повітря бравурними за-
явами, обіцянки про «санкції» і ..і 
втеча посольств до Львова. Скла-
лося враження, що  західні політичні 
еліти не вірили в здатність України 
чинити опір. Як і Путін вони очікува-
ли окупації Києва. Те, що українська 
нація – це єдина спільнота, і те 
що ця спільнота має здатність бо-
ротися і захищати себе було стра-
шенною несподіванкою для Путіна 
і російського істеблішменту. Вия-
вилося, що несподіванкою це було і 
для істеблішменту західного. І лише 
після фото підірваних російських 
танків, лише після плаксивих фо-
ток російських полонених, після 
героїчної оборони Сум, Харкова, Ма-
ріуполя  колективний Захід почав 
поволі розгортати махину тиску 
на Росію. Тиск на Росію є, але не 
кожен тиск – допомога Україні, вір-
ніше, не та допомога, якої Україна 
потребує саме в ці дні. Від того, що 
заарештовані кілька яхт російських 
міліардерів, не зменшується кіль-
кість російських бомб, які скида-
ються на голови українських дітей 
і жінок. Скидаються вже, а не через 
2 роки,  коли Захід сподівається, що 
на Росію впливатимуть санкції. Від 
того, що Захід заборонив експорт 

української нації на існування. І не 
варто вдавати, що ми не розуміємо: 
остаточне вирішення українського 
питання у ХХІ столітті хай за фор-
мою й відрізняється від остаточно-
го вирішення єврейського питання 
у ХХ столітті. Але від цього воно не 
перестає бути остаточним рішенням, 
від цього засідання ради безпеки 
Росії в Кремлі, де Путін оголосив 
про майбутню війну, не починає 
хоч чимось відрізнятись від зустрічі 
у резиденції на озері Ванзеє, де 
нацисти голосували за знищення 
євреїв.

Але при цьому важливо відповісти 
на запитання – якщо це остаточне 
рішення, що ж тоді далі, якими є 
перспективи світу? Їх поки що не-
має, щоби там не вигадували між-
народні посередники. Насправді, 
перспективи дуже є простими. Або 
під натиском опору української армії 
та народу і через наслідки західно-
го економічного тиску руйнується 
сам хребет путінського режиму – а, 
можливо, і самої Російської держави 

– або Україна програє війну і Росія 
встановлює контроль над більшою 
частиною її території, яка стане од-
ним великим партизанським. 
табором.

У першому випадку Росія має 
шанс на зміни – або як цілісної 
держави, або вже як групи суве-
ренних держав, які з’являться на 
руїнах сучасної Російської Феде-
рації. У другому – путінський режим 
піде далі, спробує захопити Мол-
дову, країни Кавказу, Казахстан – 
пострадянський простір на роки 
перетвориться на поле битви, у 
якій загинуть десятки, якщо не 
сотні тисяч людей. Ну і, звичайно, 
в результаті все одно загине сама 
Росія, просто надірветься під тяж-
кістю проблем.

А Україна – нехай і важкою, 
кривавою ціною – переможе та 
збережеться.

дорогущого алкоголю вартістю  по-
над 300 доларів за пляшку, в 
Україні не стає менше смертей від 
російської зброї. Російські алкого-
ліки в російських танках не купують 
горілку за 300 доларів, вони зай-
маються мародерством в Україні. І 
для того, щоби фашистські ракети 
і бомби не падали на голови україн-
ців, а фашистські танки не вла-
мувалися все в нові і нові міста, нам 
потрібна зброя. І не стрілецька (а 
саме таку зброю Захід «наважився» 
постачати), а літаки і сучасні сис-
теми ПВО. Що Захід під різними 
приводами постачати не хоче.

А відсутність реальної військової 
допомоги лише заохочує Путіна 
до подальшої агресії. Тому захід-
ним елітам слід дякувати за ту 
допомогу, яка надається (дякуємо, 
вона нам конче потрібна), і крити-
кувати за ненадану зброю. Хто 
має критикувати західні еліти? 
Український Президент це робить 
в кожній промові. Слід відзначити, 
що обрана правильна тактика – не 
«гладити за шерстю», а критикувати 
і вимагати.

Та західні демократії – електо-
ральні, тобто виборні. І якщо ро-
сійські спецслужби досить успіш-
но працювали з західним істеб-
лішментом, то вони не могли під-
купити всі західні суспільства. 
Тому західні громадяни, західні 
суспільства, згідно соціології, нині 
демонструють більше розуміння, і 
більшу підтримку Україні, аніж їхні 
політики. Тож тиснути на західні 
влади слід через західні суспільст-
ва. З чітким посланням – західні 
влади повинні дати Україні сучасну 
зброю. А ті влади, які зволікатимуть 
і саботуватимуть, повинні бути 
змінені на наступних виборах. Так 
саме, як свого часу британська 
демократія на заміну Чемберлена, 
який ручкався з Гітлером і ділив 
Чехословаччину, обрала Черчиля, 
який не боявся війни, і розумів, що 
Гітлеру слід давати збройну відсіч.
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Obviously, if Ukraine had kept those 
nuclear weapons in 1994, there would 
have been no invasion of Crimea in 
2014 or all of Ukraine in 2022.

Isn’t the Russian’s gross violation of 
the Budapest Memorandum enough 
to justify a serious military response by 
the other signatories?

It would seem that this is an easily 
answered question (i.e., “Yes”).  Howe-
ver, the West’s fear of expanding the 
war into a nuclear one justifies its 
decision to ignore the agreement.

Obviously, Ukraine feels the signa-
tories should honor their word, espe-
cially since it did deliver all its nuclear 
weapons to Russia.

Unfor tunately, this is another 
example of Putin watching what the 
West does and, after seeing no action, 
proceeds as he pleases.

What are some of the ramifica-
tions of our unwillingness to res-
pond proportionately to Russia?

One of the ultimate effects of the cur-
rent American response to Russia is 
China’s likely takeover of Taiwan.

Right now, China’s leadership sees 
the United States with the same 
perspective Putin does --- i.e., a 
country unwilling to confront an ag-
gressor for fear of inciting a broader 
conflagration or even a nuclear war.

As long as America’s opponents --- 
such as Russia and China --- see the 
United States as impotent, they will 
have no disincentive to take whatever 
territory they seek to acquire.

American policymakers may find 
this unsatisfactory yet acceptable 
because, despite the potential losses 
of Ukraine, Taiwan, and other lands, 
the United States is likely to prosper 
anyway.

If this scenario is true, these poli-
cymakers would argue it makes no 
sense to take huge risks --- including 
the possibility of a nuclear war --- if 
there aren’t significant benefits to 
the United States. This is a rational 
argument, even if depressing for tho-
se l iv ing in Ukraine, Taiwan, or a 
number of other places.

Isn’t intentionally attacking civil-
ian targets a War Crime and, if so, 
why doesn’t Putin seem to care?

Yes, bombing hospitals, nurseries, 
schools, grocery stores, et cetera, 
certainly qualify as War Crime and 
formal accusations eventually will be 
made against Putin.

However, Putin knows it is unlikely 
he ever will be tried by an international 
court and, even if he is, no one is going 
to come to Russia to get him.

Furthermore, even if convicted in 
absentia, when Putin travels outside of 
Russia, it would be to countries whose 
governments would protect him and 
guarantee his safe passage.

Why is Russia bombing Ukraine to 
the extent it is destroying the country’s 
valuable infrastructure and significant 
elements of the Ukrainian Economy?

Although Russia’s initial strategy 
was to quickly takeover Ukraine with 
minimal civilian casualties and nomi-
nal damage to the country’s infra-
structure, it failed. Had it been suc-
cessful, Russia would have gained 
the greatest long-term economic and 
financial benefit from its victory.

The surprising degree and success 
of Ukraine’s defense of its country 
has resulted in a war which, if fought 
conventionally, could drag on for 
months or even years, especially if 
the Ukrainian resistance were suc-
cessful to a significant degree.

As a result, Russia has changed its 
strategy in an effort to still prevail as 
soon as possible, even though that 
timeframe is longer than originally 
anticipated.

Thus, the current strategy is a 
“scorched earth” policy in which Russia 
goes to the air and deploys missiles 
and bombs in an overpowering effort 
to destroy so much of Ukraine and kill 
so many civilians that it expects the 
country to give up.

It is an indiscriminate strategy which 
forfeits the future in exchange for an 
intimidating and overwhelming show 
of force which Russia expects to 
result in the submission of Ukraine’s 

leadership as they watch their nation 
turned into rubble. 

Why haven’t sanctions worked 
and will they ever succeed?

Sanctions haven’t worked because 
they only are a minor irritation to 
Putin compared to how he values the 
importance of his ultimate goal.  

In addition, many of the sanctions 
deployed by the West continue to 
have massive loopholes and, as a 
result, have had very limited impacts.  
While they sounded impressive, their 
achievements fell flat.  They have given 
many people the misimpression we 
were doing something significant.

Had we levied severe sanctions 
when Putin was amassing troops, 
equipment, and supplies, they might 
have been effective but, as U.S. 
leadership noted, they can take a 
month or more to fully go into effect.

That was an argument for imple-
menting them long ago because that 
would have given the West some 
bargaining power and leverage. Un-
fortunately, by not taking any action, 
the West’s negotiating position had 
nothing for which Putin would have 
any interest in negotiating.

Our statements that we would 
take serious action without backing 
up those statements were not taken 
seriously by Putin, as the invasion 
proved.

With nothing to gain from the West, 
there was no reason for Putin to delay 
his invasion.  And he didn’t.

Even worse, the sanctions imposed 
later are being used against us by 
Russia to convince its people and 
Russia’s supporters that the West is 
trying to unfairly harm the “innocent” 
Russian people.

Couldn’t further support of 
Ukraine result in a nuclear war?

This certainly is a threat Putin has 
made. He has done this because he 
knows America’s leadership is 
unwilling to take a chance that an 
escalation of the conflict could turn it 
into a nuclear conflagration. 

America’s leadership reasonably 
concluded that losing Crimea, Ukrai-
ne, and other territory (and, perhaps, 
a number of other countries) wasn’t 
worth the risk of a nuclear war.

They also questioned whether U.S. 
citizens would support any heighte-
ned conflict and were (and still are) 
convinced avoiding such a course of 
action was best for the country, re-
gardless of the cost to others.

After all, even if Putin were to take 
every country he wishes to conquer, 
would it actually affect life in America 
very much?  The honest answer is, “no.”

Are Putin’s threats of a nuclear 
conflict real?

Yes, the threats are real because 
he knows he can escalate the use of 
nuclear weapons in stages.

The first stage would be to use 
tactical, battlefield nuclear weapons.  
These would have devastating military 
effects as well, unfortunately, as long-
lasting environmental impacts.

The second stage could be the use 
of smaller nuclear arms in strategic 
locat ions w hi le the third would 
involve the beginning of international 
exchanges (i.e., World War III).

One argument is that Putin’s use of 
nuclear weapons against the West is a 
bluff because he does not want to go 
down in history as the man responsib-
le for the destruction of Russia and 
any gains he already has made.

However, although it’s probably a 
bluff, Putin knows it’s a risk the West 
won’t take.  As a result, Putin believes 
he continues to have a free hand to 
take Ukraine and other territories.

What should we do?

The key questions are, first, “Should 
we even confront Putin?” and, if so, 
then “At what point should the West 
truly confront Putin?” The corollary 
question for both is, “What risks are 
we willing to take?’

Putin sees the West as being un-
willing to take any substantial risks.  
In fact, we’ve repeatedly stated no 
American forces will be committed to 
defend Ukraine.  Knowing this, Putin 

believes he has carte blanche to do 
whatever he wants.

He even has made it clear that 
military supplies being provided by 
the West are justifiable targets for the 
Russian military. Yet, despite those 
statements from Russia, the West 
hasn’t said how it will respond to such 
attacks so, again, Putin feels further 
emboldened.

Doesn’t it make sense to put 
pressure on Putin but avoid a con-
frontation so this all can play out?

Knowing it is unlikely he will stop 
at Ukraine, one argument is that we 
continue to standby and allow the 
destruction of that country with ulti-
mately 7½ million refugees and 12½ 
additional citizens internally displaced 

--- representing half the nation’s 
population in the world’s most severe 
humanitarian crisis in three-quarters 
of a century.

The assumption is the cost of the 
War to Russia, the ongoing resistance 
it would face, and the continuation 
of sanctions will ultimately be so 
destructive that Putin will have to 
change his strategy.  This certainly is 
a possibility and is the West’s current 
course of action.

One problem with this approach 
is that it, again, fails to acknowledge 
that Putin’s goal is unrelated to its 
cost.  Once Putin controls territory, he 
will be loath to give it up.

Wouldn’t a more behind-the-sce-
nes strategy ultimately be more 
effective?

America’s strategy may be to 
“bleed Russia to death” by supplying 

Ukraine with a constant flow of wea-
pons and ammunitions so the Ukrai-
nians can defend themselves without 
direct involvement of Western 
countries.

This approach ma ximizes the 
West’s goal of helping Ukraine while 
minimizing the chances for a nuclear 
conflagration. It is Afghanistan redux, 
in which the U.S. armed the Taliban 
and, as a result, helped the mujahi-
deen defeat Russia.

A similar strategy could stretch 
over multiple decades and result in 
severe damage to the Russian military, 
the exorbitant draining of Russian 
resources, significant harm to the 
Russian Economy, and ultimately 
could result in the defeat of Russia.

The outcomes would be the trans-
formation of Russia into a defeated 
state --- especially if the West impo-
ses and maintains maximum sancti-
ons (which it has yet to do).

The downside of this approach is 
that it would mean the deaths of 
tens of thousands of Ukrainians, the 
destruction of hundreds of billions of 
dollars of infrastructure and property, 
and the suffering of millions of families.

With projected Ukrainian refugee 
numbers exceeding 5 million and 
another 10 million displaced internally, 
the human cost of a “bleed Russia” 
approach inhumanely ignores the fact 
the same strategy also is a “bleed 
Ukraine” policy.

What are the risks of further ac-
tions by the West?

The United States and its allies have 
to realize that they will have to stop 
Putin at some point.  Is that time today 
or some date in the distant future?

Buoyed by one victory after anot-
her and aided by billions of dollars in 
oil and natural gas revenues due to 
stratospheric energy prices, it may 
be even more difficult to successfully 
confront a further emboldened Putin
 in the coming years.

Adding Ukraine to Russia will sig-
nificantly enhance and diversify the 
Russian Economy for decades to 
come as will the addition of other lands 
and territories in coming years.

At this point, should the West go 
on the offensive militarily or not?

While the West is sending arms and 
ammunition to Ukraine as well as 
humanitarian aid, everyone knows 
it is too little and too late to prevent 
Russia’s takeover of Ukraine.

Many in the West clearly are not 
uncomfortable with this outcome and 

believe it is the best course of action 
because it avoids --- at least for now 

--- a direct confrontation with Moscow.
However, if the West decides that 

the choices in the future will be even 
worse than confronting Putin now, and 
if the West decides it can no longer 
tolerate the genocide occurring in 
Ukraine, and if the West decides its 
commitment to Ukraine’s security 
should be honored, and if the West is 
willing to make a risk, there is much it 
could do.

Why hasn’t there been any dis-
cussion of a strategy for Ukraine 
winning the war?

Originally, this was not seen as a 
likely or even as a possibility.  After all, 
Ukraine was facing one of the world’s 
few Super Powers.

However, given the relative suc-
cess Ukrainians have had defending 
their country, they have created an 
opportunity for nations supporting 
them to actually win the war.

Accomplishing this would entail a 
major shift in the policy of the United 
States and other Ukrainian allies but 
the extraordinary opportunity is in 
front of Western leaders. This is why 
the West unintentionally appears to 
be afraid of winning.

The heroic actions of the Ukrainian 
people surprisingly have given the 
West an extraordinary opportunity to 
defeat Putin in a manner which would 
have repercussions for decades to 
come. If we fail to take advantage 
of this opportunity, the West will co-
ntinue to be subject to the nonstop 
undermining and attacks which are 
the hallmarks of Putin’s efforts to 
defeat Western democracies.

A further benefit of defeating Rus-
sia is it likely will freeze China’s 
imperialistic efforts --- including its 
planned takeover of Taiwan. Given 
current U.S. policy and actions, China 
has become even more emboldened 
as it views the United States as 
impotent.  

Helping the Ukrainians win the war 
against Russia would totally reverse 
China’s perspective. This, alone,
could justify an offensive effort on the 
part of the West.

The U.S. has taken a view influen-
ced by its experience in Afghanistan 
when we successfully armed the 
mujahideen against the Russians.  

Utilizing this perspective likely is 
erroneous because the Russian com-
mitment to takeover Ukraine is an 
order of magnitude greater than its 
prior desire to defeat the Taliban in 
Afghanistan.

Where have the Media and our 
political leaders been on all this?

Most of the political leaders in the 
United States understandably have 
been cautious due to the rational fear 
of making the wrong move which could 
trigger a nuclear war.

The majority of Media organizations 
have focused on the devastation 
wrought by Russia and the seemingly 
unbelievable humanitarian crisis it has 
caused. Wall-to-wall coverage focu-
ses on the refugee crisis, the total 
destruction of cities, and the war 
crimes being committed by Putin and 
his troops.

What has not received the coverage 
it deserves are (1) the desperate 
Ukrainian need for weapons, ammu-
nition, missile defense systems, and 
other supplies which remain unmet, 
and (2) the fact the delivery of these 
promised items has been delayed to 
the point there is only a trickle of what’s 
needed getting into the right hands.

Similarly, the new coverage has 
been nominal when it comes to any 
serious discussion of how Ukraine 
actually could win the war and what 
we would need to do to help make that 
happen.

Just timely delivering what has been 
promised would make a difference 
but, due to our timidity, we still may 
be missing a historic opportunity to 
defeat Russia.

Why haven’t we launched a pre-
e m p t i v e  c y b e r a t t a c k  a g a i n s t 

[WHAT IS REALLY HAPPENING?] 
початок на стор.6
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ДЛЯ ДІТЕЙ

Колись давно покликав 
брат Березень брата 
Квітня в гості. Квітень 
поїхав возом, а Березень 
заходився та такого 
наробив, що мусив Квітень 
додому вернути: сніг, 
мороз, завірюха — не 
можна возом їхати. На 
другий рік знову поїхав 
Квітень до Березня в гості, 
та на цей раз уже не возом, 
а саньми.

Березень пустив 
тепло, сніг розтав, річки 
розлилися,— знову мусив 
вернутися Квітень.

Зійшовся Квітень з 
старшим братом Травнем 
та й скаржиться:

— Скільки вже разів 
зриваюсь їхати до Березня 
в гості, та ніяк не до їду 

— ні возом, ні саньми. 
Поїду возом — зробиться 
зима така, що й осі 
пообмерзають, і колеса не 
крутяться. Поїду саньми 

— теплінь така стане, що ні 
возом, ні саньми.

А Травень і каже:
— Я тебе навчу, як 

доїхати. Зроби так: візьми 

Як Квітень до Березня в гості їздив
Українська народна казка Поділля

воза, сани й човен, то тоді, 
певне, доїдеш.

Послухав Квітень і, 
діждавшись слушного 
часу, зробив так, як нараяв 
Травень. Їде саньми, а на 
санях воза і човен везе. 
Березень дав тепло — і 
сніг розтав. Тоді Квітень 
кладе сани й човен на воза 
і таки їде далі. Стали знову 
мороз і сніг — Квітень 

знову поскладав човен і 
воза на сани.

Далі розтав сніг, 
розпустило скрізь річки, і 
не можна їхати ні саньми, 
ні возом. Тоді Квітень 
склав на човен сани й воза 
і поїхав ще швидше по воді. 
Приїхав до Березня в гості 
так, що той і не сподівався.

Здивувався Березень та 
й питає:

— А хто тебе навчив, як до 
мене дістатися?

— Та, спасибі йому, 
Травень порадив, як їхати.

Березень і каже тоді:
— Зажди ж ти, Маю, я ще 

тобі крильця обшмагаю.
То від цього й тепер часто 

в травні березневі морози 
бувають, бо Березень і 
досі сердиться на Травня.



HROMADA N°53 | San Francisco | April 2022

To place ads, advertisement, and other messages: info@hromada.us or  (415) 480-4552
Hromada, PO Box 7026, 7 Pixley Ave, Corte Madera, CA 94976

13

Opinion: SACRIFICING UKRAINE IS A 
GLOBAL LEADERSHIP FAILURE

For the past three weeks, as I’ve 
watched the West sacrifice Ukraine at 
the altar of freedom, I’ve been thinking 
a lot about leadership. At Stanford 
University, my alma mater, the concept 
was woven into nearly every syllabus, 
as professors prepared my classma-
tes and me for future roles as leaders 
in the United States and beyond.

As we emerged from our academic 
cocoon, leadership remained a com-
mon buzzword. But how much subs-
tance lies behind this word? How ma-
ny true leaders can we point to today, 
particularly in the realm of politics?

In the past weeks, we have seen 
true leadership emerge from Ukra-
ine. The world has marveled at the 
heroism of President Volodymyr 
Zelensky, who day after day models 
courage, optimism and strength in 
his impossible fight. We’ve also seen 
countless examples of leadership 
from ordinary Ukrainians: People, who 
just a few weeks ago spent their days 
as office workers, software developers 
or graphic artists, are now joining the 
fight for Ukraine’s freedom. Some take 
up arms. Others coordinate complex 
logistical operations to import nee-
ded supplies from across the globe. 
Some grab a truck and drive under the 
bombs to deliver humanitarian aid and 
evacuate families, going to hotspots 
where international organizations refu-
se to go. Others raise millions of dol-
lars in funds, share essential infor-
mation or organize rallies.

But even as Ukrainians of all stripes 
step up to lead, we have seen an epic 
failure of leadership worldwide — 
from presidents and prime ministers 
and members of congress in the 
world’s leading democracies. In other 
words, from the very people we should 
expect to lead.

One of the cornerstone principles 
of leadership is integrity. Leadership 
courses universally highlight the im-
portance of core values — knowing 
what is right and what is wrong and 
acting accordingly. The U.S., as well 
as the multinational organizations of 
which it is a member (NATO, the UN 
and many more), loudly preach values 
such as freedom, democracy, human 
rights and the responsibility to care
 for the vulnerable.

Their actions in Ukraine, however, 

By Nataliya Anon Special to The 
Examiner • March 18, 2022

go against all of these espoused valu-
es. Even as they loudly condemn the 
atrocities committed by the Russian 
army, no leader is taking steps to stop 
them. As I write this, the people of 
Mariupol, a city of 400,000, have been 
starving to death for nearly two weeks. 
There is no heat, no water, no food, no 
way out. Every single day, people line 
up to evacuate — and every single day, 
the Russian army blocks their path and 
forbids humanitarian aid to enter the 
city.

How can any politician sleep at night 
knowing that he or she is standing by 
and allows this to happen? How can 
any constituent continue to trust such 
politicians, for whom children’s lives 
are meaningless?

U.S. policies in Ukraine are not only 
immoral, they are shamefully reactive 

— literally, the opposite of leadership. 
The U.S. and NATO wait for Vladimir 
Putin to set the terms and play by his 
rules. They did this in 2014, when 
Putin illegally annexed Crimea and 
started a war in Ukraine’s East. They 
did it over the last few months, as Putin 
made clear preparations to invade. 
And they are doing it now, as war rages 
and thousands die.

Every single decision is made un-
der the cloud of fear, with one aim — 
not to upset Putin, because he has 
nuclear weapons. It is interesting that, 
although the U.S. also has nuclear we-
apons, Putin is not tiptoeing around 
in fear of retaliation. In contrast, the 
Russian dictator has loudly, proudly 

declared his twisted core values and 
is proactively pursuing his country’s 
interests.

U.S. leaders claim that by shirking 
their responsibility to step in and 
protect Ukraine, they are avoiding a 
third world war. But Putin does not 
play by the rules. In his mind, he is 
already fighting the United States; 
Ukraine, which he considers a U.S. 
puppet, is his current battleground. 
It is obvious to every Ukrainian that 
Putin will not stop at Ukraine. From 
the beginning, he’s been out to rebuild 
an empire; the economic sanctions 
imposed by the West only make him 
angrier and more determined.

The U.S. and NATO refuse to im-
plement the no-fly zone that Ukraine 
needs to have any chance to withstand 
invasion from a vastly larger, more 
powerful foe. But should Putin invade 
NATO countries, they will be forced to 
intervene. If confrontation is inevitable, 
why wait?

Some leading U.S. foreign policy ex-
perts are delaying this reckoning with 
irresponsible, inaccurate praise of the 
disastrous policy in Ukraine. Recent 
comments by Francis Fukuyama and 
Michael McFaul — professors from 
my alma mater, Stanford — are prime 
examples.

Fukuyama approves of the Biden 
administration’s decisions not to de-
clare a no-fly zone or transfer Polish 
MiGs fighter jets to Ukraine. “It is 
much better to have the Ukrainians 
defeat the Russians on their own,” he 

said. Never mind that the Ukrainians 
are losing the war and cannot defeat 
the Russians on their own. Fukuyama 
also stated that fighter jets “would not 
add much to Ukrainian capabilities,” 
in direct contradiction of statements 
from Ukraine’s own military leaders.

Fukuyama is also silent on the hor-
rifying and increasingly likely risk of 
a chemical or nuclear attack. He’s 
noticed that Putin has committed the 
bulk of his military to the war, and this 
military is hanging on by a thread. But 
he does not understand that these 
very failures may lead a desperate 
Putin to double down. If Putin has no 
soldiers, many Ukrainians and East 
Europeans believe he will use chemi-
cal agents or nuclear bombs.

Michael McFaul has made multiple 
statements in support of Ukraine. But 
he, too, refuses to entertain the idea 
of a no-fly zone, fearing its escalatory 
potential. I suppose this isn’t surpri-
sing for someone who pushed a policy 
of appeasing Putin during his tenure 
as the U.S. ambassador to Russia du-
ring the Obama administration.

McFaul said in a Feb. 27 Twitter 
comment that he is confident about 
Ukraine’s eventual victory — he even 
believes that failure in Ukraine will 
topple Putin’s regime. But without the 
no-fly zone that McFaul so ardently op-
poses, these optimistic predictions 
have no chance of coming true. Rather, 
Ukraine will be devastated by years 
of war and millions of casualties, with 
most major cities turned to rubble.

Many years from now, the political 
leaders who did not act to stop Putin 
and the foreign policy experts who 
encouraged them will look back with 
shame on their words and actions. Their 
positions will stain their reputations — 
unless our leaders change tack and 
decide to actually lead and take action 
to end the genocide on Ukrainian soil.

Nataliya Anon is CEO of Svitla 
Systems, Inc. and co-founder of 
nonprofit Hromada, which is collec-
ting funds to provide relief for 
Ukrainians affected by the Russian 
invasion.

https://www.sfexaminer.com/
opinion/opinion-sacrificing-ukraine-is-

a-global-leadership-failure/

Russia?

The United States has an extraor-
dinary array of tools to devastate the 
Russian Military and the entire Russian 
Economy but it has not deployed 
those assets.  This is consistent with 
our “reactive” rather than “proactive” 
approach.  There are two primary rea-
sons for this decision.

First, by holding back on these op-
tions, the U.S. maintains its position 
of being able to make proportional 
responses to each and every attack 
by the Russians. Thus, we strategically 
reserve the ability to hit back harder 
each time in the belief this will “train” 
the Russians that whatever damage 
they do to us will be returned twofold 
or more.

The assumption is that, at some point 
--- and possibly early in a cyberwar --- 
the Russians will decide continuing 
makes no sense.

This approach also allows the U.S. 
to decide to what extent it wants to 
escalate the cyber conflict at any point 
in time.  For example, we might select 
a specific target (e.g., Russia’s oil and 
gas industry) to maximize the impact 
of a single attack.

Second, the U.S. is loath to go all 

out in a cyber war or even initiate one 
because every time it takes any action, 
it reveals what we can do and, to a 
certain extent, how we do it.

This gives our enemies significant 
information about our capabilities and 
offers them the opportunity to deve-
lop ways to thwart such future attacks.  

Hence, by being cautious and 
selective about what we do, we 
reserve other options for the future.  
This approach would be especially 
important if we eventually did launch 
an all-out cyber assault intended to 
cripple Russia on a national scale.

So, one reason the Russians may 
not have utilized their own cyber 
capabilities against America is beca-
use they are aware of what kind of 
response it would produce.

Perhaps the best approach would 
be to slowly and incrementally take 
down certain Russian assets rather 
than launch an all-out cyber attack.

How can we stop the flow of 
energy dollars to Russia?

This actually is extremely difficult for 
several reasons. Russia is generating 
$800 million a day from its oil and gas 
sales. In essence, these revenues, 
primarily from Western nations, are 
funding Putin’s War.

The new infrastructure needed to 

send oil and gas to current Russian 
customers will take between two and 
ten years to build, so shifting sources 
of energy supplies is difficult to do 
quickly.

Some countries, such as Germany, 
and extremely dependent on Russia 
for oil and natural gas --- to the extent 
their economies would be crippled 
if they no longer acquired those re-
sources from Russia.

Taking Russian oil and natural gas 
off the world markets would result 
in even higher energy prices for al-
most every country --- resulting in 
an inflation spiral which would result 
in price increases for almost every 
product produced and consumed by 
billions of people.

Unless world leaders prepare their 
citizenry for significant sacrifices in 
order to stop Russia, most people will 
complain bitterly about the outrage-
ous increase in the cost of everything 

--- including basic essentials such 
as food (with these price increases 
disproportionately harming the people 
who can least afford them).

Putin knows all this and believes he 
has significant leverage over a world 
which has become dependent on him.

What else should President 
Biden do?

The President understandably is 
concerned that any missteps could 
result in even more tragedy in Ukraine 
as well as an expansion of the War.

He also knows making mistakes 
at this juncture likely would seal the 
Democrats’ political defeat in the 2022 
November elections as well as both 
taint and end his Presidency.

The United States has been more 
reactive than proactive. Given the re-
latively surprising success of the 
Ukrainian forces, it is time for the 
Western allies to go on the offensive.

President Biden has an extraordi-
nary opportunity to forge a bipartisan 
coalition in the House and Senate to 
go on the offensive.  

Politically, this is an incredibly risky 
strategy but it’s the right thing to do.  
By creating that bipartisan coalition, 
Biden also gives himself some political 
cover.

Most of all, having the United States 
truly do all it can to save Ukraine is what 
many Americans believe we should do.  

In the end, if the strategy fails, Biden 
will at least know he tried his best.

How can Biden prepare America?

The most important move the Pre-

[WHAT IS REALLY HAPPENING?] 
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працюю майже кожен день”, – каже 
мені ветеринар, коли в нього не 
виходить з першого разу набрати 
кров на аналізи. Біля мене якійсь 
жінці віддають маленьку собачку 
в захисному комірі, бо операції 
тваринам роблять навіть зараз. 
І щось мені підказує, що тепер 
операцій навіть більше, бо люди 
в коридорі, що хочуть побачити 
своїх улюбленців, все прибувають і 
прибувають.

Я йду додому й несу кота в рюкза-
ку поперед себе. Зовсім близько 
пролунав дуже дивний чи то постріл, 
чи то вибух, я такий дзвінкий звук 
взагалі вперше почула. Знову лунає 
сирена, але люди продовжують, як 
і я, ходити напівпустими вулицями. 
Здіймається сильний вітер, який 
несе величезні хмари пилу та піску – 
він залітає в очі й рота, і я засовую 
котячу морду глибше в сумку. На 
зубах рипить. В очах неприємно 
пече – пісок, мабуть, не зовсім 
звичайний.

Майже на кожній вулиці можна 
побачити великі мішки з піском 
та цементом і якісь металеві кон-
струкції, щоб перекривати рух. 
Зроблено в разі, якщо ворог 
потрапить до Києва, та для того, 
щоб перекривати дороги під час 
довгої комендантської години. Іноді 
можна побачити й вдень перекриті 
ділянки дороги, де завжди стоять 
військові або територіальна обо-
рона, а на один із мішків обов’язко-
во прикріплена картонка:

ВИМКНИ ФАРИ
ВІДКРИЙ ВІКНА
Бачити на вулиці людей у фор-

мі кожного дня теж вже стало 
звично. Вони ходять біля наших 
під’їздів, купують хліб поруч із 
нами в супермаркетах, зупиняють 
підозрілих людей на вулиці, віта-
ються зі своїми знайомими, коли 
бачать тих. В один день я побачила 
молодого хлопця в камуфляжі: 
він ніс важкі торби, поки за ним 
повільно шкультигала стара бабуся. 
В перші дні вони співали в ночі: ми 
стояли на балконах і чули, як вони 
розмовляють, сміються, а потім ха-
пають диверсантів. Зараз вони вже 
не співають.

Вони втомились.

[І ось війни пройшов вже місяць] 
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Аналогічно, для України вкрай 
важлива заява щодо ядерної 
зброї. Путін буде невдовзі готовий 
використати проти України і ядерну 
зброю. Стримати Путіна може ли-
ше готовність Заходу у відповідь 
завдати саме ядерного удару по 
Росії. На сьогодні жодної такої заяви 
від західних ядерних держав не 
лунало. І поки такої заяви не буде, 
Путін готуватиметься до ядерного 
удару. І «санкціями» на алкоголь за 
300 доларів його ядерні ракети не 
зупинити.

Україна свій цивілізаційний вибір 
вже зробила. Тепер свій цивіліза-
ційний вибір має зробити Захід.

А що ми в Україні думаємо про 
російських фашистів?

Дозволю собі навести вірш, який 
я написав 9 березня, коли почув, 
що російські фашисти обстріляли 
пологовий будинок в Маріуполі:

Російському солдату

І ось ти зайшов на чужбину.
Заліз на землю ворожу.
Де під кожним кущиком віє:
«Україна все одно переможе!»

І ось ти стріляєш в жінок.
З якими може мріяв би спати.
І ось ти вбиваєш діток.
І ще не боїшся відплати.

Та невдовзі у мареві сонній
Убиті тобой немовлята
Приходитимуть по одній
І чітко так промовлятимуть:

«Горітимеш ти у пеклі!
І не у м’якому ліжку.
Згадуючи перед смертю
Дитячі ручки і ніжки».

І сон той тебе нещадно
З’їдатиме щонощно.
І знатимеш ти, падло,
Що сон той направду віщий.

Горітимеш, суко, у пеклі.
За стогони, кров і муки.
І ця перспектива невпинно
Стає ближче і ближче, падлюко!

І коли твої вії обвугляться,
А очі луснуть в пожежі ,
Останнє, що ти почуєш:
«Україна все одно переможе!»

To support humanitarian relief efforts at 
Ukrainian Catholic University please visit:
UCUFOUNDATION.ORG/DONATE

We pray for all those who are suffering in this 
unjust war, and those who defend Ukraine 
bravely. We will defeat evil with good and will 
stand with Ukraine, now and in the future. 

May the miracle of our Savior’s Resurrection 
give us all strength during this difficult time. 

Christ is Risen!  
Христос Воскрес!

[Україні - зброю!] 
початок на стор.1
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sident can make is to tell the American 
people tough times are ahead as we 
take on Russia. While the President 
understandably would prefer to tell 
citizens everything is under control 
and will be OK, it’s better to lay out the 
tough facts of the situation.

The reality is the War in Ukraine 
will keep energy prices elevated for 
months and maybe years. This means 
inflation will continue given the reality 
that energy is a key component of 
every product we use --- from vehic-
les to clothing to pharmaceuticals to 
paving streets to food.

And even where petrochemicals 
are not used directly to create a pro-
duct, the costs of the shipping and 
delivery of raw materials, supplies,
and par ts, as well as products 
themselves means companies will 
have to charge more to recover those 
increased costs.

And, on the food front, the Presi-
dent should explain how important 
Ukraine and Russia are to the world 
food supply, especially regarding 
wheat and how Putin’s War will keep 
grain prices high for at least a year or 
two.

When Supply Chain problems and 
an already increased price structure 
are combined with the inflationary 
factors the War in Ukraine will add, 
Americans will be faced with significant 
cost increases and supply shortages 
for at least another year.  

Despite the moves by the Federal 
Reserve to tackle inflation, it is likely 
the aforementioned factors will con-
tinue to dwarf the moves the Fed takes 
this year.

Americans are ready and willing to 
sacrifice when they know there is a 
great cause which needs our support.  
Saving Ukraine is uniting the majority 
of our country but we need to be 
informed about the sacrifices we’re 
being asked to make.

While it is easy to promise the 
War won’t have significant costs, the 
price of such short-term reassurance 
will be a sense of dishonesty or even 
betrayal when bad news arrives on the 
economic front.

At this point, specifically, what 
can the West do to stop Putin?

If the West decides this is the best 
opportunity to stop Putin, there is 
much it can do.

- Immediately establish 
geographically limited “No Fly” zones 
in buffers next to Ukraine’s neighbors 

as well as for internal humanitarian 
corridors.

- Expand those “No Fly” zones to 
major cities to help stem the departure 
of millions of citizens.

- Provide Ukraine with aircraft, 
including the MIG fighters they have 
requested.

- Provide Ukraine with military 
training in any way possible.

- Immediately provide Ukraine with 
anti-aircraft and anti-missile defense 
systems on a scale which truly makes 
a difference.

- Admit Ukraine to the European 
Union.

- Admit Ukraine to NATO.
- Take every measure possible to 

further isolate Russia and its Economy.
- Ban the participation of Russian 

companies in any transactions.
- Seize Russian assets on a global 

basis.
- Sanction businesses and 

individuals doing business with 
Russia, after giving fair warnings 
(with an emphasis on U.S. companies 
continuing to do business with Russia).

- Apply secondary sanctions to 
countries supporting Russia.

- Make the removal of participation 
in Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunications 
(SWIFT) apply to all Russian 
companies and state entities.

- Apply the same sanctions to all 
countries supporting Russia, starting 
with Belarus and gradually adding 
others, if secondary sanctions fail.

- Apply maximum sanctions to 
all Russian leaders, officials, and 
businesspersons supporting Putin.

- Deploy a major preemptive cyber 
campaign to disrupt the Russian 
military.

- Begin a preemptive cyber 
campaign to disrupt the Russian 
Economy.

- Initiate a major informational 
campaign targeted at the Russian 
people.

- Launch an effort to counter the 
Russian sympathizers spreading false 
information in the U.S. and abroad.

- Expand humanitarian aid efforts 
from the U.S. and global partners.

- Put far more pressure on China’s 
leadership (i.e., President Xi) to 
encourage Putin to end the war.

- Ban the purchase of Russian oil & 
gas by as many countries and other 
entities as possible.

- Implement a plan to permanently 
wean the West off of Russian oil & gas.

- Find ways to restrict the acquisition 
of oil & gas by countries willing to 
buy these Russian products despite 
sanctions.

What’s the End Game?

Once again, the West has little to 
offer at the negotiating table.  By taking 
some or all of the above actions, the 
West will begin to amass assets it can 
offer in exchange for peace.

Only by taking these actions will 
Putin have any incentive to negotiate 
an end to the war.  Right now, however, 
the West has nothing to offer which 
would convince him to stop. And he 
won’t.

However, the end game for the Uni-
ted States and its allies should be to 
crush Russia so it no longer is easily 
able to continue its vendetta against 
the West.  

By taking down Russia, the coun-
try’s interest in attacking and under-
mining democracies will be severely 
inhibited. Hence. America’s goal 
should be more than simply stopping 
the War in Ukraine; rather, its goal 
should be stopping Russia.

Conclusions

What’s most challenging for Ameri-
ca is that both directions --- i.e., not 
doing enough to ultimately matter 
or taking the actions needed to help 
Ukraine prevail --- are reasonable.  
Helping Ukraine in a limited way, as 
we have been doing, keeps us out of 
the war.  We also know it means the 
takeover of Ukraine by Russia.

Taking a different approach and 
using our military, financial, and cyber 
capabilities to cripple Russia and help 
Ukraine win the war is something we 
can do but presents the risk of a far 
greater conflict with Russia and the 
real possibility that nuclear weapons 
are used.

In the case of the first path, we 
know Ukraine will fall but American 
life will not be significantly affected 
even if it results in other countries 
and territories being taken over by our 
adversaries.

In the case of the second path, we 
could permanently eliminate Russia as 
a significant player in the world stage 
and simultaneously hold back China 
as well but it could be at a tremen-
dous cost.  

And if a nuclear war were to break 
out, it would be difficult to argue that 
saving Ukraine was worth the price.

If the second path were successful 
and if Putin’s bluff were successfully 
called, the position of the U.S. and 
its allies would be extraordinarily 
strengthened. The question is, does 
the West want to take that risk?

So, in conclusion, one could argue 
that either path is reasonable.

PUTIN’S INFORMATION
By invading Ukraine, Vladimir Putin 

has made a colossal mistake. In three 
weeks of war, Russia’s armed forces 
have suffered significant losses and 
morale is low. International sanctions 
have crippled Russia’s economy.  
Except for China, India, and a few 
rogue states, Russia is politically 
isolated and Putin is roundly 
condemned.

That leaves the Russian people.  
What influence might they have on 
their increasingly remote leader?

The answer to this question is key 
to finding an “off ramp” for this war.  If 
enough Russians demand an end to 
the war, the troops will be withdrawn — 
one way or another.

In the course of 22 years in power, 
Putin has decimated independent 
journalism and political opposition in 
Russia.  The last vestiges of press free-
dom were cancelled at the start of the 
war with new laws that forbade local 
media to even use the word “war” in 
describing Russia’s “special military 
operation.”

A radio station that I used to listen 
to every day when I lived in Moscow 20 
years ago, “Moscow Echo,” was forced 
to shut down and many of its journa-
lists have fled the country.

By Mark Dillen However, some news is getting 
through. The most frequently downlo-
aded apps in Russia are for VPNs, 
which enable users to disguise their 
location and frustrate the state 
communications censor, Roskomnad-
zor, which is charged with implemen-
ting the ban on certain social media 
and news media Web sites.  

There are too many ISPs — Internet 
Service Providers — for the censors 
to police all of them effectively. In-
creasingly, there are ISPs that don’t 
want to be policed.

Even at Russia’s main broadcast 
TV channel, Channel One, the main 
evening newscast was interrupted for 
six seconds earlier this week when a 
producer held up a sign, on camera, 
directly behind the news reader, 
saying in Russian, “Don’t Believe the 
Propaganda, They’re Lying to You 
Here.”

Those six seconds were the viral 
shot heard ‘round the world — inclu-
ding in the Russian Federation.  

The producer, Marina Ovsyannyko-
va, was arrested, fined and eventually 
released.  She says there are mass re-
signations at state media now.

Some social media platforms, such 
as Telegram, have been instrumental 
in getting real news — in Russian — to 
the Russian people. Ukraine’s own 

president, Volodymyr Zelensk y y, 
makes a point of addressing Russian 
soldiers in Russian in his daily video 
messages, carried on a variety of 
Telegram channels.

Even Arnold Schwartzenegger, in 
a heartfelt video message that is 
destined to circulate in Russia via 
social media such as Whatsapp, has 
appealed to the Russian people not to 
believe the lies that they have been told.  
The nine-minute video has Russian-
language subtitles.

Most dramatically, the Russian sol-
diers taken prisoner in Ukraine are 
being allowed — encouraged — to call 
their parents back in Russia.  In many 
cases, the parents didn’t know about 
their sons’ deployment and couldn’t 
be expected to know the truth about 
the “special military operation” from 
Russian state media.

Word-of-mouth eventually beats 
state propaganda.  It’s more credible.

These are the first cracks in the 
digital Iron Curtain.

Another crack: In a seemingly un-
hinged rant on state television on 
Thursday, Putin attacked Russian 
elites for not standing up for him.  

“These traitors with villas in Miami or 
on the French Riviera…can’t do wit-
hout their foie gras, oysters and their 
so-called gender freedoms[!]” he 

wailed. These elites, he said, were 
being used as a “fif th column” in 
Russia by a Western upper “caste” to 

“provoke a civil confrontation.” There 
are reports that Putin has placed two 
top Russian intelligence officials un-
der house arrest. 

Meanwhile, one of these presu-
mptive “traitors,” the founder of one of 
Russia’s largest banks, Alfa-group’s 
Mykhailo Friedman, who is under EU 
and British sanctions, said that 
sanctions against Russian billionaires 
were imposed mistakenly, since busi-
nessmen have no influence on the 
country’s leadership.

“The distance between Putin and 
everyone else in the power hierarchy 
is like between the Earth and space. It 
would be a suicide to say something 
against war to Putin” he protested.

Perhaps, when there are but a few 
voices. But once enough voices are 
raised, and the cracks in the wall of 
censorship widen, a change will come.

Mark Dillen is a Denver-based 
media consultant, public affairs spe-
cialist and former State Department 
foreign service officer.  As a Fulbright 
Scholar, he taught at universities 
throughout Ukraine. He returned 
from Kyiv last November.

[WHAT IS REALLY HAPPENING?] 
початок на стор.6

УКРАЇНУ РОЗПИНАЮТЬ

Україну розпинають,
як розп’яли Бога,
Ірод-путін з москалями,
в пекло їм дорога.
Вони раю захотіли‒
а в смолу гарячу.
Бийте хлопці їх щосили
нащадки козачі.
Бийте так, щоби спинились
у кремлі проклятім.
Війна сльози висушила 
у очах дитячих.
Не забудем, не пробачим
ніколи у світі,
цього горя, цього плачу,
діточок убитих.
 Мати плаче, просить Бога
повернути сина.
Не плач мамо. Переможем!
Встане Україна!

МАЛЮЄ СОНЦЕ

гарячим пензлем пейзажі літа,
і хлопці,
як намальовані, такі молоді,
їм би жити і жити,
їм  би любити,
та прилетіли кулі від москалів,
ударили в серце,
і потемніло сонце
від чорної фарби смерті.
Заплакали матері,
Дружини і діти,
І на розпеченому полотні
Гіркими сльозами
Замерзло літо.

� Мирослав Ґрех

СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ГАЗЕТИ “ГРОМАДА”
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ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ | DISCLAIMER

«Громада» існує для обслуговування потреб української громади Сан-
Франциско та всіх, кого цікавить українська історія, культура і українські 
новини. Ми резервуємо за собою право на відмову друкувати будь-
які матеріали. Газета «Громада» не може нести відповідальності за 
достовірність публікацій третіх осіб.

«HROMADA» exists to serve the needs of our Ukrainian community of San 
Francisco and all those interested in Ukrainian history, culture and Ukrainian 
news. We reserve the right to refuse to print any materials. «Hromada» 
newspaper cannot be held liable for the reliability of third-party publications.

Діти сім’ї Ліанґ, почувши про вій-
ну в Україні назбирали кошти і 
принесли чек на суму $745 на допо-
могу для України.

В записці-зверненні котра супро-
воджує чек, написано:

Американські діти 
взнавши про війну в 
Україні назбирали $745 
допомоги для українців

“Дорога Україно!
Я Ліана з США, і я почула про війну, 

і моя сім’я захотіла допомогти вам. 
Тому наша сім’я жертвує на вашу 

користь.
Надіюсь вам пригодиться!”

Refuges from Irpin live in kinder-
garden basement.

Humanitarian help at the Kyiv railway 
station.

Man and woman play with toys from 

[One day in frontline Kyiv] 
початок на стор.1

humanitarian help near central railway 
station in Kyiv.

Refuge girl with dog waiting for 
evacuation train.

Old volunteer. 
Instagram: @donbas.frontliner 
@andriy.dubchak


