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Д Е К Л я Р А Ц »І Я
ПРОВОДУ
ЛШВО,^ УКРАЇНСЬКИХ НАДІО'Н^ЛІСТІВ
пісдя. і^акінчення друго!І світової війни :• Кгропі,
З нагодй ^ОБі'аяу ганебної пам^^гті німецького імнеріялізму та
у зіР’язку з закінченням'другої імперіалі стичної війни в Евроііі^ що’
замикає окі.ем^'й період в історії;а далі у зз‘’язку з ісіїуючою дій оністю на укра.1вскьих землях,жр позначається збройною боротьбою на
родніх мас жорстокої большевуцької оїсупації^ як теж у ЗВ"Я8Ку з
рй^озванням г-^ової констеляції на міжнародньому терені,т;о проявляє
симптоьш чергової третьої.світової ВІЙНИ; « Провід Організації Ук
раїнськкх НаціоналіотіБ /ОУН/ після аналізи міжнароднього' й внут¬
рішнього становища українського народу та в повній свідомости серіозно'сти стаковища;Ц якому опинився український народні в свідомо
Оті іоторієвої відповідальности^яку бере на себе,видає оцю свою де
клярацію»

'■

ШШІ

І,

І.ЇІЕЙНО-ПОЛІГЙШІ

основи.

У’' вогні Шжої /ОУІі/ шіонадцятирічної і.>5звольно*-революційної! і
боро тьби'офО:|Шр^йся й утвердилися зокрема в другій світовій війвй
вартості,що
українського нар.оду стали єдино незажиткими прав¬
дами б Ос
Основні в них цеї^ ^
1в Іде^я
української
само с*тій ноі,
соб орно і
держав и, що є точно в значеним поняттям
і не може бути відмінена жодними '^ооиєтськими Українами''’ чи іншо
го роду експозитурами чужого імперіялізму«
2._Укра*їнська
нат: ія, що є вихідною всіх чин¬
ностей і кінцевою всіх змагань* Всі намагання поставити українсь¬
кий народ у підрядне станоцище-‘-щодо таких понять як кляса^раоа чи
союз народіВіу У наслідку ведуть до імперіялістичного поневолення.,
З* Політична
±
ь'ійсько^а
револю¬
ційна
органів а'ці Яд що у вг-зізольний період творить
Хребет народу^! його провід^ Без такої сили опертої на народі і
ним^визнаваної^годі говорити п;ро національну й політичну зрілість
нації та вірити в успішність її змагань до власної незалежности.

о

б"ТЬ 40 1.1

с,.и...оо,
м-ь-и ?, більп чй йенгі прнеьшійій
о';)і"г,
кізаціі
ЛЯІ^дІІвГГ* Сйіту, з в змісті у7 Г70 Й0Р--9 ОрГСЛлІЗ^ВЯНа у-. е » з 15Й з в о Л ьн о --в 0В^Л Щ 1 ^пійй
-~ОЇАЛ суспільність
1.1
і:")Ові;; пп:*уіг:;у0 . ""крзл/йськи^ї вт: з вольне--рево дащійіШй рух
ЧС був і ІТО Г ТОТОХНИМ поняттям з ІТЯЛІв:СЬККМ П0Л.ЙЗМОМ
*.•> Ул -л . ^.

ч:і чімсцьним падіопал-соціялі'змом9 бо в теорії і в^-првктпці поставйБ себе в стаИ’ввпре противника тих поктріх-і ,
Н е з а л 6 лс на
політика
і '
р і"є :: т а ц і я
па
власні
сил и о Вездзрг:®;»іїону іїародові в боротьбі за волю молена;> а пасув і треба
мати сохзинкІБу але ніколи - імпевіялістіїчних опікунів,
політична група, яка узалегенюе свою визвольну 'иактику
вір; політики чз^лсві дерлави; стаз їїткі.дливою длп таці#
!іа,7’ьпо-в>Езі:олькоі справрі.
■ і. ■;? еволюційна
от р а т о г і я
я

визвольно:'.
боротьби 7
т а к т !: к а
Іїї.О
:на дотепер, випразд -.ла осбе в українській дійсно
ОТІ о ;'сх і-намагапня ук;''аінськ.чх партіїниїх чикникі-в лс «
гальпо-оиортупістичним нляиоїд роаліз^гватн визвольну кої-ь
цеицію иокін"'::;-лися пое7;'ою неР.дачею, Рзіїолїзці.йций табію
ХОЧ .но, з.роб^/:! ще дерха.Біу то овоі.м.и ;;іямгт. й ос.ягами .'.тяідЕМо на близив донь іі иоБСтання і сьоввдні крнсекізентно
ро .яізуе вбраний пляи.
Іі р.о ^ р с с .11 в' п а
п р о г р а м а, уЩо си'Я'
тоз;^є ВСІ. здо;зові сопдялькі наде^ання мннулого : !;• сучасно¬
го та СИ1Д0 ітакресліое органічні .для народу/ напрямні
в
побу,-.;ові нового вмісту .дериавноґо життя та нового бОз
к :ясорого сз^с.нільства.
?,
П і Л Ь Н Е Й
Г> р не ТІ т
11 о н е в о л е
н :: X
н а р о ,д і в
проти росі;^’:сько--больілсвицького
нмперіялізмзг як єдино реальний мі:киародиЕЙ ч.ині-іик і со¬
юзник у визБолькі.ч боротьбі з^краінського НсГ.ро,іі;уо
. І! і, ж дер ::с а "в н а
с .ч от е м а ,що :-'Кл:о.-чатиме ВІЛЬНІ самостійні держави всіх народів без окре-мої' суцюемаци великих дее:;
:д малими.
тт

ПідОУ'КИ /ІРУГОІ

ІНП:орїПЛІСТИЧйОІ Вї;йїК /

1. Ві:йиа; ще віібзгхла у вересні 1.^19 Р'. і тр.ивала до
т .авня лР \б Ро, велася по суті між Англією й йімеччи-пою за олодіння над частиноіо озіт^г. війну цю .іиглія тн¬
Г часом на єв;!!с.впе:йеБкому побо:йозііщі ..аіс':".ува.гі
грала., ПЬ'ім
,аіс'
и
*:^:іо::,т у я:: і стаз-лять під з паї-: згихитаиі-ія в.играпт .інгліі лВа
7

5

М1СДО імпоріялістичноі іііеччиди пргкйртла друга ЄБрбце:йська /і азі'"’'ська/ імперіялістична суперниця? тим більп
г хі.зна й небезп ■:;чна, що овіяна легеїц^.'^ю перемоги :н д гі~
тлармзмок і з екопортоїчім ідейчо-політичиим багажем? щ©
зн...:,.:о’-'ить покупця також па виз^тріпніх ринках англі:”.;ськоі
і.И!.іерііо =‘Є е нова?- відроджена больпевипька Вусія^'щ# на

з
руїні Німеччини успішно капітадізус слоа перемоіу^Для >.нглії,
таким чином> війна не закінчена,! перед нею на всю ширбпінь
стає питання третьої європейської війни,
2. В цій війні у площині ідейно-політкшіій Англія проти¬
ставила німецькому тоталізмові формально свою демократію Ііх>імя
тоі демократії закликала ввесь світ до боротьби з Гітлером. До
неї приєдналися США і другі нцроди,що ’в знаній атлянтійській
карті визначили свої цілі в війні. Задля перемоги тієї демокра¬
тії Англія,а за н^ю СІА всіми засобами допомогли відродитися
большевицькій Росії і тим на ділі довели до перемоги в Европі
большевидької демократії,що є, по суті,російським імперіялістичним тоталізмом,який в більш реакційним і небезпечним від
німецького,бо хитро маскується кличами з демократичного арсе¬
налу, Перед Англією і сьогодні стоїть завдання консеквентно
перевести інтерпретацію самого поняття демократії,а в дальшо¬
му відбольшевизовувати Европу,що означає збройно зударитися
з СССР. ■
•
..
3. Англія а за нею і США стали в цій війні в обороні
6і8і^ ІЙЇІреВів,збройно нротиотавляючись намаганням Гі.тлєра '
творити .даневропейську систему т,зв,”Нової Европи’^ від геге¬
монії' Берліна, Сьогодні Сталін ліквідує впливи Англії й США
в поодиноких європейських народах і на ділі підготовляє ство¬
рення європейського союзу Советських республік під такою на хабною^як і в Гітлєра,гегемонією Москви, І так,як у Гітлєра
були Квіслінг,Гаха,Ляваль і другі і в Сталіна є•Ті то,Гроза,
Осубка і інші* Різниця лише в назві а не в суті*
4, Війна з німецьким мілітаризмом хоча Й довела до йо¬
го знищення, створила основи для росту й завершення російсь кого мілітаризму. Б протилежність до першої імперіялісткчноі
війни,коли говорилось про озброєння чи про зменшення озбро єнь, тепер роздувається до небувалих розмірів культ військо¬
вої сили і далі будується велйтенські, по зуби озброєні ар¬
мії. Таким чином намагання виелімінувати рійну з засобів по¬
дано джування міжнародніх конфліктів є порожнім звуком,бо КОЖН;ний імперіялізм ставши на рейки воєнної надпродукції,прямує
в КОНСЄКВ0НЦІЇ во воєнного Биладування.
5, Творення міжнародньої організації ^^06"єднаних Націй/
не ррзв”язує в,, позитивному дусі ЖИТТЄВОЇ справи народів,то¬
му-,що основи на-яких базується ця організація є в самому ко¬
рені нездоровий* Віддання сталої керми організаціїї в руки
гна ділі трьох велккодержав і уштивнення її рішень способом
голосування,що виключає захитання інтересів котроїсь із трьох
велико держав і’> р!3®аі?вшоят,^ЬрєЩаямьмонояоЯв]аоію^-?5руоту'а ме¬
тою експлуатувати^'і асимілювати малі народи,що знаходяться в
Сфері^іхніх впливів. Ми й на хвилину не сумнйьаємося,що Ця
організація ролі,яку вона собі деклярарибно ставить не спов¬
нить,
•
6, З усього,що зараз діється на міжнародньому терені,
виходить,що багато основних політичних проблем залишилося
ще нерозв'язаними в цій війні. Великі ідеї стали крамничним
товаромсвітових базарах,а на засобах німецького терору
і поневолення змінено лише вквіеки,' Це ще-'раз доказує, що
ЛЮДСТВО' прямує до нової війни,може ще більш жорстокої,як до¬
сі.

\
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III.
’ ••ШПБРІЯЛІСМ^ 'ОБЛЙ^^
СССР.,,

'

1, Найбільш виразно окресленою, імперія ліс точною державою
в свііі е нині '0одьшевицька Росія ♦. ДІД пдащиком'”будоби соціялізму: в,.’ одній', країні” ' наступило насильне демєніування населен¬
ня^, йа родів. СССР; в..напрямі творення російської^ нації шляхом впро
ва'дження.'РІін.ісї ' мови, культури, па тріотйзму^'» меоіянізму "ї а економ і ч
ного^^жиітя. Тим то сьогодні больше-визм - це,справді,оновлений ро
сійрький націоналівм з усіма.хворобливими імперіяліотичними,озна
' ками^
' •
'
'
- .
.' 2. Щодо зовнішнього світу російоько-большевицький імиерія■лІзй виявляється;
. ‘ '
. ,
ай в.-однобічній анексії чужих земель /терени Фінляндії,
■балтійські держави,і; другі землі=/ за історичними і отратегічнимй.принципами;■ ,
■

б/ в большевицькій”демократизації^т^зв/’визволених^червоно.ю армією європейських країн,що є на ділі підготовкою до нклю
чення ,іх'як .чергових союзних республік до московської метрогіоліі;
в/ у вмішуванні в чужі внутрішні справи Шляхом організа¬
ції комінтернівських профспілок і ”товарис-твдружби'з рССР”,10,0 є,
Власне, творенням п”ятої'колонн в державах, ідо тягртію’ть до цен¬
трів конкуруючих великодер.жав,або й в- середині самих великодержав;
,
, • .
г/ у Цидвигненні реакційних імперіялісти.чних ідей словянофільо гва й прав.ославя,шо,б на базі оло'вянського расизму 1 релі¬
гійного централізму залучувати культурно поодинокі країни до ор
біти, своїх впливів;.
д/ в намаганні зайняти в міжнародній,організації ”6б”єднанйх націй” стале керівне, становище й системою голооув'ання і
кількістю голосів, виелімінувати- будь-яке неприсмливе для себе
рішення;
'■ є/ в більш чи *мекш формальнім розподілі світу між'-велико
державами на окремі"сфери впливів,
• ,
3. Союзом з Гітлєром Сталін здобу* три європейські держави
/Литва,Латвія і Естонія/ та поширив територію СССР за рахунок
трьох інших держав;(Фінляндія,Польііа,Румунія/, Союзом а Англією
Й СІА він здобув терени Німеччйни Й Австрії і міцПо закріпив
свої позиції в сімох європейських‘державах,'Це лидиме .намагання
територіяльно зростати говорить ,само за себе,
4, Конкретне намагання.-большевізувати всю* Европу виявляєть¬
ся в підривно-диверсійній акції больневиКіВ'’у ТрецІЇ,Франції,
Бельгії, Італії .та. других, краях,.де./Вона,.проходить під кличами со
ціяльної перебудови у вигляді робітничизі страйків,з,мін урядів,
та використання .для себе судів.цад воєнними злочинцями а Шакож
у відношенні до Еопанії,Пор.тугалії.,і других невтральних країв,
яких всіми можливими засобами намагається Москва . викинути поза
рямки,організованого європейського життя,
‘
• 5* Сьогоднішнйй СССР - це великий воецний т^ір дія-якоїрг
все^працює для .побільшення воєнного ротекціялу шляхом, дальшої
мілітаризації країни,озбрбєння,.та’виховування громадян у завойов
НИЦЬКОЬіу дусі^

АНІУІіГО'ЬКО-^^СОВБТСЬКІ ■ СУІЖРБ^ШСТІ.
и Англія завжди була проти иайсильнішоі держави в Европі
Після розвал^: Ніне'Гчини захиталася, рівновага сил в Европі і Ро
сій вистугшла як (Зевкоикуренціпна європейська потуга з усіми
прикметами імперіялістииної державис.
'■ ■ 2в Бсльжевпдька Росія реалізує у себе і виразно пропагує
в світі оСюю соціяльно-єкономіиьп/ оистему^до діяметрально про
трілежна і оеб-е впклюпаниа щодо оодіяльнО“Є>.ономічноі систеси
Англії і Езагалі. на заходів Активізація кої-суніотичних партій
в європейських дер.жавах с грізною пересторогою для Англії,,
З, Сталінська Росія кожну''воєнну передишку^ використовує
для грандіозних озброєнь і творення армії; тому,,що терористич
ною' і експлуатаційною системою- большевицького тоталітаризму
і диктатури приневолить двісті ■ міліоків населенрія працювати
для черговріх ВОЄННИХ'пятирічокс Ані Англія^ані США? зі ■своєю
толєранціею страйкіз^ріроблемою безробіття та ліберальною по¬
літикою, у вну'Грішних'справах не зможуть терпіти такого темна
озброєнь і швидше чи пізніше • будуть змушені стати перед конеч¬
ністю .воєнного зудару з СССРв
4^ Болючими місцями Англійської імперії 0 Б гіерш.ій мірі,
Середземне море.й Індії^ Сьогодні оталінська політика різни»
МИ- засобами- добирається до Се]зедземного Моря /Югославія,а зокрема-, питання Тріпсту-Греція. Туреччина/, і до Індій/заява Молотова рта конференції Б
в Сап Франціско/^
Франціско/Ї
-5. З др-угого боку англійці на сшгку з америкаї-щями' до тепер зуміли максимально використати большевиків у поваленні
СВОГО' німецького конкурента й системою позичок- і воєнних до¬
ставок зброї^ боеприііаоів і харчів узалежнити Сталіна від се-

б,е., ^

.

■ ,

Сьогодні англійці надіються,що присутність большеви¬
ків в Егропі спричинить подвійний процесу а/ реайціц? ''визво¬
лених” европейаьк-і..х. країн на больжевицьку окупазїію і б/ від
большевизуванЕЯ совєтоького громадянина внаслідок■безносе редньої зустрічі 8 ЕврОІЮЮв
7* Так саміо большевирси не мо:щуть відкладати на довше
збройної розпраци.из буржуазно капіталістичними західними, ве^
лико державами, бо, по перше * доведений до. межі нужди і без'правя
совєтонкий громадянин може -відмовити послуху /революційна бо
роть.ба поневолених народів/,а по друге^ -'большевики знають,ш-,о
ко'жне -закінчення- .війни, 'в демократично-буржуазних країьіах ве¬
де з -собою, господарську е.ко-яомічріу крізу й з-' найкращим часом
для розгортання соціяльних революцій^ тоб то добрим тлом д'ля
”ВИЗВ0ЛЬК.0Ї. МІОІ^'З Червоної Армії
8в На сьогодніщнйі день формальне ш,е існує між західни
ми аліянтами і большевиками згода' й дружба^хоч і, тут уже
пробиваю.гвел дрібніуконфшікти /Польща Дргентина-^ Трієст/. то¬
му ,,.що: англо«^американці ще 'думають-діад тим-якби використати .
міліонову черзо-но-армійську гтужву з бо.ротьбі з .Японією або ■
щоб і.е бути змушеними , р-івио цасно воюват.и .з есер о а бити кож
'НОГО по черзіс
•
■
’

•••

,
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9» Міжнародня організація ”06"єднаних націй” по суті є для
Англії! засобом майбутньої акції протг 00ПР,а для ССС? - надіє
вю,ш,о цей засіб стане трибуною йо’о ідей проть буржуазно-капі-стилістичних.великодержав.
V-, : 'ТО*, Ми в питаннях соціяльно-економічких е як протибольшеви■цької. системи так проти буржуазно-капіталістичної• В можливій
війні західних аліянтів проти СССР ми заінтересовані остільки,
оскільки вона „несе де один шанс поневоленим народам визволити
Ся.,від всякого • імперіалізму.
У.
ФРОНТ П0НЕВ0ЛР]НИХ І ЗАГРОЧЕНЮС НАРОЯІВ.
Намагання большевиків побудувати соціяльно-справедливу
і заможну країну робітників і селян закінчилися тим,до на ді~
лі створено гнобительську систему державного капіталізму а ро
бітників і селян поставлено в умови злиднів,експлуатацій і без
правя. З метою вдержання.в руках влади кремлівських вельмож
почався в СССР процес творення нової панівної верстви,складе¬
ної зі сталінських наглядачів,ордеіоносців,комісарів,пожітруків а останньо і військової офіцердини. Робітників насильно
прикріплено до варе тату праці й надмірними нормами,стаханов дйною і'соцзмаганнями в умовах жахливої життєвої нужди І полі
тичного терору,експлуатується як невільників* Подібно діється
і з колгоспним селянством,яке для здобуття шматка хліба від робляє пандизняні трудодні продовж цілого року і у наслідку
грлодує,
. ' 2. З усіх колись,в період революції, тш дорогою ціною куп• лених ідей залишилося нічого. Основні демократичні права,як
свобода слова,друку,асоціяцій,не існують. Всім рядить крем
лівська верхівка за посередництво-*^ монополії коі.!уністкчної
партії творячи таким чином' ПйФТОІгформЦ ?'П8ртійну диктатуру*
З* Ідеї самовизначення і відокремлення народів у самостій
них державах кремлівська верхівка замінила адміністративними
т^за]_[^союзними республіками ”,позбавляючи поодинокі народи
Всіх політичних прав. Всі останньо впроваджені новості як от
творення каміоаріяту оборони і зак,справ,служать лише .ширмою
для обдурення чужинців із зденаціоналізованих громадян*
^4* Ставши раз на позицію ”побудови соціялізму в одній кра
іні”,большевики цілком переключилися на рейки російського на
ціоналізму і імперіялізму, За русекими або зрусифікованими
імперіялістичними елементами забезі^ечено керівництво всіх виш,их посад Б партії,адміністрації,в війську,промисловості і ■
других ділянках* На базі російської мови,російської кул’ьт'ури,
паррютизьіу, історії,расизму та месіянізму большевики. намага¬
ються створити з усіх народів і народностей,що замешкують
сьогоднішний СССР чистої форми нову советську націю,ш,о є,по
суті НІЧІМ іншим,як російською нацією.
^Розгнузданий сталінський імшеріялізм під ширмою оборони
батьківшднй,”ви8волення”,словянофільства і нсевдореволюційноі
фразеології жене міліонові маси- червонбармійського' вояцтва до
маяка світової революції з метою-підбити найперше Ев’ропу,азго
дим підбити цілий світ^гуото зрошуючі КрОБЮ бійців, і слізми
14

- 7 населення овій божевільний імперіялістичкий шлях*
6. Перед народами ПССР,поневоленими отолінською длк5*аторською клікою стоїть на всю широчінь питання повалення реакцій¬
ного протй-народнього режиму шляхом революційної збройної бо ротьби і створення самостійних національних держав побудованих
за етнот рафічнгим принципом, та укладення міжнароднього порядку
за принципами справедливої рівнооти і сусідської дружньої спів
праці, •
•
'7* На найближчий період перед поневоленими народами СС.ОР
стоять' слідуючі завдання:
а/ на кожному кроці розшифровувати імперіялістичну,
реакційну і гнобительсььу суть сталінського режиму,а зокрема
розкривати ролю компартій та привілеї панівної верстви;
б/ організувати революційно-підпільні клітини у всіх
середовиа,ах багатогранного життя СССР;
в/ фізично ліквідувати найбільш докучливих виолужників І агентів сталінських вельмож;
саботувати всі інспіровані чи ініційовані партією
і іШБД "добровільні” позики,поза нормові праці,отахановдику і
срцзмагання;
М/ протидіяти всійаагітаційно-політичній роботі,гдо і.і
проводиш компартія іі уряд у робітничих,колгоспних і шкільних'
се|?едовЛ№;:
е/ творити центральні проводи революційно-визвольних
органівадій^ в рамках поодиноких національних середовищ;
о/ консолідуватися з другими подібними підлільно-революдійнимк організаціями з метою творення одного фронту і
здійснювання одної революційної стратегії Й тактики^^ .
ж/ за прикладом України і других народів розгортати
збройну боротьбу з ненависними сталінськими паразитами в ім”я
самооборони народу і проведення всесоюзної протксталікськоі
революдії,
8* Боротьба поневолених народів СССР проходитиме під
революційними кличами:
' ’
- за знищення московсько-большевицького імпєріялізму,іцо
жене народи на чергові війни;
- за повалення диктатури сталінської партійної кліки;
-,8а аміну гнобительської сталінської системи і режи^гу;
- за повну демократизацію юього державного і суспільно¬
го життя;
- за встановлення національних урядів покликані5Х свобідною волею .народів;'
- за здійснення національно-політичного самовизначення
і державного відокремлення;
- за створення справедливої міждержавної системи,що бу¬
де опираійся на правдивій дружбі і співпраці під кличем: ”Воля народам і людині”.
До поневолених народів СССР ми зачисляємо Й рооій ський народ* Імперіяліотичні елементи російського народу, що
пішли на службу Сталіна і його партійної кліки стали на ділі
ворогами свого народу,тому що підтримують режим,що спричинив
і спричинює багато горя самому російському народові,подібно
тому,як імперіяліотичні гітлєрівоькі елементи німецького наро
ду довели овій,, народ до трагічного занепаду. Таким чином, з
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ВІХЗІЗОЛЬНІЙ реВОЛЇіЦІЙНІЙ боротьбі зі ОТаЛІНСїіКО-бОЛЬШеВИЦЬКИМ
російЬ,ьі им'імперіялізмом- в одній ладі йдуть усі народи сьогодні®
ніщнього СССР без різниці національностей,віри й раси,.
10, - До фронту поневолених- народів СССР долучуеться. новий
фронт загрожених народів Середньої й Південної Евро'пи .останньо
'’в'изволекйзі’' Червоною \Армівго з під німецької окупації* Перед
тими народами на всю широчінь стоїть питання збройної револю¬
ційної боротьби перед намаганнями Сааліна включити їх у склад
СССР, З об"єднання цих двох фроїтів повстане блок поневолених
і за'грожених народів,що внаслідйу своїх революційних дій спри¬
чинить розвал союзної тюрми народів і створення вільного життя
на руїнах сталінської тиранії,
11, Поневолені 'й загрожені народи і їх визвольно-революцій
на боротьба це один з найважливіших елементів в сьогоднішній ■
ситуації. Завтра і в майі^утньому їх. значення буде • зростати ще
більше,щоб нарешті, перерішити світову систему в свою користь,
СТАНОВИЩЕ НА УКРАЇНІ.

.

.

1, Стаяінська-большевицька окупаційна полі тика на,Україні
виявляється в слідуючих напрямках:
а/ в
політичному
п о н е в р" Л' е' н н і
українського народу,що в загальному зводиться до ліквідації,
української самостійної державностк'та ліквідації всяких самостійішцькйХ змагань і опрЬваджегня українського'питання,до
позему регіональної адміністративною округи Росії;
б/‘ в
к у ,л ь т .у р н і й
а с и м і л я ц ’і ї,цебто
в намаганні найперше денаціоналізувати українство а потім зру¬
сифікувати шляхом накинення українському народові російської .
мови,куль тури,патріотизму,традиціоналізму,расизму і месіянства
з метою перевиховвння народу і, створення нової советської' ментал
тальностк людини - робота: .р.-'..^абе5'і*.ч
, ' . ,
^
. в/ в г о с. п о д а р с ь" к і й . е к о п л. у а т а - ц.і ї, яка виявляється в кольонідльному становищі України у
відношенні до .московської метрополії у,грабіжництві''наземних
і підзе^ших багаств іа в індивідуальній експлуатації працюю¬
чих низів .Украіни,через надмірну працю і нужденну. зар’плату;
г/ в поо л і ц'і й н о м у
т е р о р і, що засобом,
збірної а зокрема родинної,офіціяльної,відповідальноСти,пере¬
селеннями^ в пустині Сибіру і Казахстану,засланнями ,,До півничних
концтаборів,тюрмами ,і розстрілами,а далі обДавамк на людей,шан¬
тажем, провокацією і донбщицтвом придушує і паралізує намагання
народу визволитися з під ненависного ярма,.
. 2. У відповідь На жорстоку большевицьку окупацію украінський народ проводить визвольно-революційну боротьбуїяка вия¬
вляється:
а/ в підпільно-революційній політичній боротьбі зорга¬
нізованого націСГнального активу з'метою підготовки і проведен¬
ня .про ті.бйльшевицької національної революції;
\‘
б/ в збройно-революційній самооборонній акції ^гкраїн-ських поветанчих загонах,що Склою своєї зброї охороняють насе¬
лення перед терором енкаведі.вськйх опричників 'та,'паралізують
накагання окупанта реалізувати свою окупаційну політику;
в/ в загальному опорі населення у зв"язку з насильним
накидуванням большевицьких експлуатаційних та протинародніх

пілько-держаБі^іх идані з . та'с?ксі.іерй:£ептіь|
г/ £ ооялдарноо ті;, спі 5ДІІ ^^аігеїітвеанос ті,г,посвяті й герО'»
їзмі всіх. суспільній?: Бсротв у боротьбі з кривавим наїзяикомо
Зо За украікооким народом 2б років боротьбі з російськобольшевЕдьким окупантом о На 'тому героїниому шляху він поніс
велитенські жертви в людяХоО зокрема Б іСерівнйх над і опальнополітичних кадрахл Загинули з рук ворога вожді народу;люди
науки письменники й поетіи за гинули або пропали без вісти сот¬
ні тисяч найбі.льш паціотіальїіо свідомих оемсіякіподерли голоДОБОЮ смертю МІЛІОДИ ОЄ.ЛЯЕ^ робі тяикіїз і- Інтелігеїщіі с Великий
рахунок втрат жде овойогч; вирі.Бнання^
4о Зокрема завзялися московоько-^больжезидькі "окупанти
терором знидити паселокня західтгих областей Украінио Немаючи
змоги добратися зі своїми отруциими Ідеями до-народніх мас^
вони наслали сюди туСячі своїх о.генїів.до методом найбільш
кривавого■терору почали навертати земляків на свою 'большевицьку 5ірус Та наоелешія західних областей України-не зломи'«
лося а чудово до гада двою наці,опальну іі політичну зрілість ■
В нерівному■з?тгапн1 хоч і платить велитенські'жертви все к ,
переможно прямуй до мети о
'
■
^
5с з украдітських пслітидних партлйуДо давніше' діяли на ' „
українських землях не залишилася па полю бою'- жодпаї^ вони або
емігрували;або пртшштИлй ■ св.обз діяльність,аб-о- включилися в один революційний фропт^Біо сьох'одні;,сяопсслідоваиий веде народ
до перемоги.,
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ЧХРА.ЙХ ]іі-Мїїіі{ДРО,гГІІЙ КОНФКгЬНДХЇ,
Намагання украї,нського народу вийти як суверенний
рівнорядний чящїЕК иа м;Ікяат!Одньо-му терсні ввесь час паралі¬
зували імперіяліотичні загарбніпсуа зокрема большевипька Росія^яка силою зруйнувала українську де})жа::уу самостійність
'і зіпхнула "Україну на отаясЕгтіе коліьоніїо .
Сьогодні на мл.хпародиій конференції, в Сан Франціско
одноголосно признано за Укх'аїною пралзо уяаоти, з міжнародньому житті і іунм здевх.СйКонано аа:-^оДи Мсокзи до до Зйіраїни неза¬
лежно БІД того.,10,о оьогюднб. бо.льшевики для сводх власних ім періялістичних КорИіі'Тей /кі.льк'ість і'олосів/ заризикували ук¬
раїнським атутс.Мс Та ми знаємо.,до ,ії,1 розра,ховапня Москви про
валятьсяг
^ідя нас факт залишавться фе.ктом? Україна е на міжнародньому терені НЄ30.Л.ЄЖН0 .від того <, .як'.і. безпосередні іірич.ини
діяли при запрошуванні її до Сан Франдіско.;.
• ■
^2 і}
О дна че»ми, яія.най р,і игу ч і же в и с т'у ла о мо про ти. т о го
щоб
український' ітаїїод сув заотуллоний на м'іжттародній конференції
делєгац-ісю-складеною зі; стаи:інсько^-бо.яь]левиїїьких агентів
Якщо ЗОБКІШНЬО-ПОЛІ ТИЧНЕЙ ОБДО' ічіогас демо.кратичні принципи;
то - з■найбільшим 'иасилдетеом■над ними'й садуя українським на¬
родом допускати,агентурну'оольщевииьку делегацію як єдиного
представника' ■у'краінсьтаїго ' народу ^
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у ВІДПОВІ.ІГЬ НА БОНЬШБВИЦЬКІ ЗВЕРВЕШІЯ.
,
1* У боротьбі з визвольно-революційним рухом українського
наро,^ московсько-большевицькі окупанти видвигнули і засоби велитеноького пропагандивно-агітаційного апарату,роздули слідуючі
брехливі закиди на його адресу?
а/ несамостійність визвольно-революційної політики в ми¬
нулому і сьогодні;
б/ співпрацю з німцями в періоді німецької окупації і ні
мецьку агентурність сьогодні]
в/ проткнародність^фашизм,й реакційнйсть.
2. Бід гетьмана Мазепи починаючи, по через ХУІІІ,ХІХ і XX
ст.Шсква,біла і червона завжди плямувала визвольну,самостій ницьку українську політику,пятном агентурности і продакности;
раз закидали співпрацю зі шведами,то знову з поляками,турками,
англійцями,австріяками,а нарешті з німцями* Ми знаємо,що про тягом історії останніх минулих сторіч українська надіональкоПизвольна політика була самостійна,а пятно агентурности треба
було б приписати тим українським політичним чинникам,що орієнту¬
валися ка Росію* Це не означає,10,0 не існували закраїні люди,що
були агентами чужих держав,але з ними революційний табір,зокрве
ма останніх десятиріч,нічого спільного не мав а тим більше не
має сьогодні^^ Наша визвольно-революційна політика була й є са¬
мостійна, бо ми в основі орієнтуємося на власні сили,
, 3. Вже з перших днів німецької окупації українських земель
в 1941 р, опинився в умовах підпільно-конспіратинної боротьби
з німцями весь^революційний український табір і з своєю безкомпромісозою політикою поставив себе в становище ворога німецько¬
го імперіялізму. Безпосередня підготовка до збройного зудару з
німецьким окупантом спричинила масові арешти і розстріли найвиз¬
начніших членів визвольного руху. Це не тільки не захитало непри¬
миримої постави щодо німців,але спричінилооя до широкого розгор¬
нення збройної боротьби. Починаючи з 1942 р, до останніх днів
німецької окупації 1944 р, УПА зводила нерівні криваві бої з .
німцями охороняючи населення від■ насильного вивозу в НіН'^ччину
і. від цілковитого грабунку хліба. Ми рішуче протиставлення нас
в один ряд 3 всякого рода вислужнкками німців,що іх,зрештою,
не* бракує в жоднім сьогоднішнім європейським народі,а тим біль¬
ше проти заккдування нам німецької агентурности,
. 4, Ми,як рух,зродилися в народі і з' народом прямуємо до
своєї мети. Б наших програмо!Их постановах виразно сказано,що
ми боремося за народар владу,в якій на першому місці будуть пс •.
ставлені інтереси народу, В соціяльн|;й перебудові ми прямувати¬
мемо до побудови безклясового суспільства чим мИ СТРІЛИ на най більш прогресивний шлях. Ми називаємо себе революціонерами-оа мостійкикамк,бо в зударі з большевидькою інтернаціональною док¬
триною і тактикою,ми мусимо яскраво відмежувати свої’ ідеї і фор
ми від загниваючого сталінського реакційного світу, Лля нас од¬
наково ворожий як^фашизм так і большевизм,і не дивно,що гітлєрів
ці назвали нас спільниками Сталіна,а большевики - союзниками Гіт
лєра, •
9* Заманюват; українських революціонерів і повстанців до
енкаведівоьких станиць шляхом обіцянок і прощення ”провини” є
глибокою наївністю большевицьких партійних диктаторів. Ко^ли хто
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відважився на борчотьбу зі ст-'Лінськ'лм режимом, то не на те; ідо б
потім просити ласки у своїх найлютіших ворогів о
зрештою до*
овід показуєрідо всі ті^щс колинебудь повірили- Москві і добро ■
вільно здавали -зброю швидше чи нізнізне загинули фізичною чи
моральною смертю^
,
ти
^.и\. о
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що ІЇАЛІ?
1е Ми свідомі того 5що наша визвольна боротьба входить в
СВІЙ найважчий період о На великому свягдеиому шля,ху визволь¬
ної боротьби б:онєболєііого народу бувають дні тріумфу і зане¬
паду і не нам узалежнювати иаіні дії від ііайбутяьої розв'язки.
Ми як діюче народне покоління сповняємо свій почесний обов’'язоКрнезалежно ВІД того,5 чи нам дадуть за це терновий чи лавровий вінок о Ми віримо в сил"у' і воскресіння 7/країни і знаємо
своїми діями наближаємо день 'національного і соціяльного визвоашня^ Коли б ми -і впалиуто на нашій крові 1 ділах зродять¬
ся чергові бохщірідо почате діло ііопровадять даліугак як і ми
продовжуємо труд і працю наших батьківд А в тімрмк знаємо і
БІрино,що день пашоі перемоги вже ке далекий а
2с Коч війна в Европі закінчилася^ми.виходячи з вище на¬

веденої а=?алізи з внутрішнього і міжріародиього ст^шов; ща о.'
стверджуємоїщо події розвиваються в напрямі успішного завер¬
шення визвольної боротьби українського в.чаро/і,уо Заіснували
лише відмінні умови воєнної ІіереЛИШККуВ ЯКІЙІ'
а/ нам треба й ми мусимо вести дальше збройну револю¬
ційну боротьбу в обороні народу перед фізичним та моральним
знищенням^

б/ нам треба бути готовими на найгірше^щоб все таки
берегти других і себе пер>ед зниш,еннкм^<
' •
в/*нам треба берегти п розбудовтдвати макеімум револю¬
ційних сил до часу вих)ішального чергового моменту5
г/ нам треба ввійти г- новий^мирний^^після воєнний стшь
революційної роботи і почати діяти на довшу мету^
д/ нам треба бути там^де нарсетаю-ть вогнища революцій
ної боротьби і їх поширювати^
е/ нам їі)еба вирощувати нові революційні кадри,нових
людей,що дивилися б з вірою Б майбутнє^
є/ нам треба з масових форм підпільної роботи пєреклю
читися на вужчі;,індивідуальні форми конспіраціИ'з кількости
на якість, з екотеноиБясї на інтензпвну роботу вглиб 5 не

виар^

ж/ іщм треба, вмілої конспірації,прецизности в підпіль
ній роботі,нідіігл;г о-револіоційного мистептва,бо тоді напевно
успішно пройдемо ваіікий період бсротьби,>
з/ нам треба ліквідувати другорядні фронти і дрібні
нейорозуміння з іншими С1Т.І взвучпимй силами в ім^^я спільної
затяжної боротьби іє спільним ворогом,^

3. За нами період п-еповторних визвольпо-революційних зма¬
гань* Ми горді за цей могутиий геройський зрив,за цю відчай¬
душну ^ мужню поставу Б бо'ротьбі з гітлерівською і сталінською
тиранією# Весь Нчарод радіє відродженням нашої збройної револіб
ційної сили,нашої Повстанчої Армії,ш,о зродилася і діє в так
луже тяжких лгмовах. Ми,нарешті, горді за безмепну военародню
жертвенність для Справи, за д'ружню сс.ліда кість всіх верств

і2
І земель УкраїнИ;,за щиру консолідацію визвольно--’Оамост:ійницьких^ ^ ^
сил за пелике поеуненнл вперед Української Національної Революціїї»
4« На крові тих^що 'Вгіали на полі бою в оборотні рідних хат.
сімей і населення^ в наступі на гестапівські і енкаведівські гнізда
і загони,в індивідуальному двобою в пас конспіративної підпільної
роботи на крові тих.^що заігупені по тюрмах і таборах виростала без¬
смертна легенда воюючої поневоленої нації^що вогяеним смолоскипом
Горить у серцях і душах народу і освічуо шлях у майбутнє, урсраїна
^и.ве й бореться та силою здобуває перемогу о Хай же вічна ^ буде сла«»
ва впавшим героям]що склали сбо'з життя на жертівникзг нації!
Ми боліємо жертвами;рШ,о їх несе зі собою революційна, бороть¬
ба але рівночасно знаємо,ш,с і без тієї боротьби нас,українців,виги¬
нуло в двоє,а то й більшес В тридцятих роках нашого сторіччя за пла
ном кремлівських можновладців вигинуло на Україні голодною смертю
міліони наших земляків,подібно тоі/!у,як останньо в рядах червоної
армії о Чи ж не краще,що б ці міліони були дорогою ціною окупили
свою смерть у боротьбі з большевицьким окупантом?
бо Ми, Провід Організації З^країнеьких Націоналістів, далі • зали¬
шаємося з народом на полі бою нашої визвольно.ю війни,на наших окувкованих землях, Рамя - в - рамя з революціонерами, й повстанцями ми-:
підемо в першій лінії до дальшої боротьби за волю. Ми знаємо і ві¬
римо, що недалекий Еже час остаточного визволення українського нар'-*Ду і створення самостійної держави і цю віру передаємо народові^
Ми хочемо разом з народом дійти- до остаточної Великої Мети, Ми да¬
лі несемо и понесемо наш великий пра.пор,шо на ньому написані слова:
"СМЕРТЬ БОЛЬІІЖВШЬРШ ОКУПАНТІ''!
*’ХАЙ Ж.ИВЕ ФРОНТ ПОНЕВОЛЕНИХ НАРОДІВ'!'
"ВІЧНА СЛАВА ВГАВШИМ ГЕРОЯхМ" !
"ХАЙ ЖИВЕ УКРАЇНСЬКА САМОСТІЙНА
СОБОРНА '.ДЕРЖАВА"!
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