
Свобода Народам!
Київ проти Москви!

Свобода Людині!

ЗВЕРНЕННЯ ПРОВОДУ
ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ (ОУН)

до українців —  бійців, підстаршин, старшин совєтської армії 
в ЧССР і в Східній Німеччині.

Українці —  бійці, підстаршини і старшини!

Організація Українських Націоналістів, Провідник якої сл. пам. 
Степан Бандера згинув десять років тому героїчною смертю, уби
тий підступно пострілом з ціянкалевого пістоля з доручення уряду 
СССР і безпосередньо з наказу А. Шелепіна, тодішнього шефа 
КҐБ, — звертається до Вас, Друзі, щоб пригадати Вам обов’язки 
супроти Вашої Батьківщини, поневоленої Москвою України!

Не тільки Ви самі, а й увесь волелюбний світ знає, що Вас силою 
примусили брати участь в окупації чергових країн — Чехії та 
Словаччини.

Російські кремлівські ватажки окупували ЧССР тому, що вони:
а) Злякалися революційного кипіння в Україні та в інших 

уярмлених в СССР країнах і таким чином намагалися замкнути 
Україні вікно у вільний світ, на Захід;

б) Вирішили встановити на кордонах Німецької Федеративної 
Республіки свої ракетні бази і танкові дивізії теж проти американ
ських збройних сил. Кремлівські сатрапи поставили собі за мету 
запобігти можливому оточенню американськими військами Схід- 
ньої Німеччини, отже можливому контактові військ Заходу з 
українською національно-визвольною революційною армією — 
УПА — Українською Повстанською Армією в Карпатах, Головно
командувач якої генерал Роман Шухевич-Тарас Чупринка згинув 
1950 р. в бою з військами МВД під Львовом, але її ідеї все ще 
живуть і піднімають народ на боротьбу з окупантом.

в) Вирішили запобігти можливому повстанню чеського та сло
вацького народів проти комуністичного режиму і встановленню 
суверенітету й демократичного ладу в Чехії та Словаччині.

Большевицькі кремлівські тирани »втечею вперед« — окупу- 
ванням щораз нових країн хочуть рятувати себе від революційних 
повстань в Україні й інших поневолених країнах. Залякуючи на
селення воєнною загрозою з боку Заходу, якої взагалі не існує, 
Москва зміцнює терористичний режим, мілітаризує країни, все 
підкоряє своїй централістичній владі!



Друзі спільної боротьби за волю!

Російська імперія — це остання колоніяльна імперія світу! Це 
колос на глиняних ногах, що його підривають своєю революційно- 
визвольною боротьбою Україна, Грузія, Туркестан, Білорусь, 
Литва й усі інші поневолені нації. Його сила — у відсутності на
ступального ідейно-політичного духу на Заході!

Доля імперії у Ваших руках! Бо у Ваших руках зброя! Що далі 
зростає російсько-большевицька тюрма народів, що більше країн 
Москва окупує, тим слабшою вона стає, бо мусить розсівати свої 
окупаційні терористичні збройні сили! І на кордонах Китаю і в 
Польщі, і в Угорщині, і в Східній Німеччині, і на Кавказі, і в 
Туркестані, і над Балтицьким морем, і в Україні стоїть москов
ський чобіт, щоб втримувати панування російської імперії.

Про долю імперії будете вирішувати Ви!

Спогляньте на це мужнє молоде покоління в Україні, на наших 
в’язнів у концтаборах і на засланні, які ставлять героїчний спро
тив КҐБ! На Хрещатику в Києві в грудні 1968 р. спалив себе 
колишній боєць УПА і член ОУН Василь Макух з окликом: »Хай 
живе незалежна вільна Україна!«, а також Микола Береслав- 
ський, член УПА, а в Москві Василь Дідух. А чи забули Ви оклик 
чеського студента Палаха у Празі, який залишив перед само
спаленням заповіт: »Ліпше умерти в полум’ї, як жити під росій
ським ярмом«!

Ви не самотні!

Російська тюрма народів охоплює дві третини неросіян, якщо 
врахуєте сателітні країни! Перевага по Вашому боці!

Творіть спільний фронт усіх уярмлених большевизмом 
націй —  Антибольшевицький Бльок Народів (АБН)!

Об’єднаними зусиллями, координованими, одночасними зброй
ними повстаннями всіх поневолених націй заваліть большевизм, 
знищіть російську імперію і відновіть на її руїнах національні 
незалежні народовладні держави в етнічних кордонах.

Під ударами уярмлених націй і людей не встоїться цитаделя 
зла і злочину, тиранії і рабства — Москва!
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Бійці-друзі всіх уярмлених большевизмом націй!

Українці простягають Вам руку для спільної протибольше- 
вицької боротьби за відновлення Ваших ні від кого незалежних 
вільних і демократичних держав! Українці борються за відновлен
ня незалежних держав України, Білоруси, Грузії, Вірменії, Азер
байджану, Туркестану, Литви, Латвії, Естонії, Північного Кавка
зу, Чехії, Словаччини, Сибіру й усіх інших уярмлених Москвою 
націй!



Бійці-р осіяни!

Перестаньте бути вислужниками своїх вождів, які ведуть Ваш 
народ на загибель! Ви не встоїтеся проти всього волелюбного 
людства. Росію спіткає доля гітлерівської Німеччини, якщо вчасно 
не повалите своїх вождів, які прагнуть завоювати ввесь світ і 
винищують борців за волю і національно-державну незалежність 
України й інших поневолених народів!

Боріться проти власної тиранії! Задовільніться своєю державою 
в етнічних кордонах, бо інакше і ваша рідна країна буде роз
четвертована так, як це сталося з нацистською Німеччиною! 
Скиньте своїх тиранів і вертайтеся на свої землі, залишаючи 
Україну, Грузію, Білорусь, Литву, Туркестан, Чехію, Словаччину. 
Покажіть на ділі гуманізм, що його лицемірно проповідують Ваші 
ватажки.

Ми не шукатимемо помсти на Вашому народі, якщо Ви самі 
розправитеся із своїми тиранами і не будете надалі їх знаряддям 
проти національно-визвольної боротьби України й інших уярмле
них Москвою народів.

Бійці, підстаршини і старшини советської армії!

Відмовляйтеся стріляти на тих, які борються за волю, спра
ведливість, незалежне державне існування! Вони так само, як Ви, 
прагнуть правди і гідного людини життя.

Готуйте зброю на тиранів!

Як прийде наказ Москви здушувати повстання волелюбних на
родів, скеруйте зброю проти наказодавців, а не проти тих, що 
вимагають волі і справедливости!

Ми боремося за владу українського народу на українській землі!
Ми боремося за владу кожної поневоленої нації на її власній 

землі!
Ми боремося за приватну власність українського селянина на 

землю і проти накиненого Україні ненависного, чужого колгосп
ного ладу!

Ми боремося проти колгоспів і проти повернення поміщиків!
Ми боремося за власність робітництва на верстати його праці!
Ми боремося за вільне керування робітництвом удержавненими 

засобами продукції!
Ми боремося проти всякого гноблення і експлуатації!



Ми боремося за ліквідацію всіх концтаборів, таборів примусової 
праці, за українське правосуддя, за знищення всього, що силою 
нам накинене, всього комуністичного, проти всякого насильства 
над людиною і нацією! За повну свободу культурної творчости, 
повну свободу релігії й сумління!

Ми боремося за гідне людини життя кожного українця й усіх 
жителів української землі!

Ми боремося проти комунізму і проти капіталізму, — за 
справжній український справедливий соціяльно-політичний лад, 
в центрі якого буде стояти народна приватна власність на засоби 
продукції, без капіталістів і поміщиків, без визиску людини дер
жавою чи людиною!

Без своєї влади українська нація не мас ні землі, ні волі, ні 
справедливости, ні вільної праці.

Без української збройної сили немає української влади, що її 
ґарантує лише власна армія!

Доля України в руках українців-вояків!

Хай живе Самостійна Соборна, ні від кого незалежна, Укра
їнська Держава!

Хай живуть незалежні держави всіх поневолених націй!

Хай живе українська національна революція, збройне пов
стання проти російських загарбників!

Хай живуть збройні сили усіх поневолених націй!

Хай живе Українська Повстанська Армія (УПА)!

Хай живе Антибольшевицький Бльок Народів (АБН)!

Смерть большевизмові! Смерть кремлівським тиранам!

Геть з російською імперією всіх кольорів і відмін!

Волелюбні народи, і люди всього світу, єднайтеся в боротьбі 
за незалежність націй і свободу людини!

Провід
Організації Українських Націоналістів

1969


