
6 коментарів до Рада земляцтва звернеться 
до Миколи Ляха 

1. Микола Михайлович Ткач коментує: 

15.02.2015 о 21:16 

Мені дуже прикро. Від того, що земляк-менянин з Блистови 

Микола Лях прислужує сучасним «збирачам російських 

земель», чим соромить рідну древню Чернігівщину, яка, на 

щастя, породила багатьох славетних патріотів України, серед 

яких і найближчі земляки-меняни: борець Корень та педагог і 

фольклорист Мишанич з Блистови, перекладач Кочур з 

Феськівки, майстер бандур Корнієвський з Даниловки, кобзар 

Пархоменко та архітектор Гайдамака з Волосковців, правник 

Кістяківський з Городища, композитор Верьовка з Березного, 

кобзар Ткаченко з Синявки. 

Відповіcти 

2. Олександр Нараєвський коментує: 

16.02.2015 о 19:38 

Я би не звертався до цього манкурта на «ви», не заслуговує він 

на повагу. Козаки, які писали листа турецькому султану, і ті, 

зневажаючи його, попри його посаду, зверталися до нього на 

«ти». Я думаю, що Ляху до султана, як до Києва рачки, тому 

нічого не буде неввічливого, коли ми звернемося до нього на 

«ти». 

Відповіcти 

3. Ковтун Сергій Іванович коментує: 

17.02.2015 о 18:40 

Із зверненням до Миколи Ляха забарилися рівно на рік. Однак, 

воно й зараз конче необхідне, якщо його підкріпити 
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клопотаннями перед відповідними державними органами з 

пропозицією включити Миколу Ляха та його найближчих 

«земляків»- соратників, наприклад, Юрія Цимбаліста, до 

списку осіб, в’їзд яким забороняється до України та інших 

країн, що підтримують у цьому питанні Україну. 

Відповіcти 

4. Олександр Пухкал коментує: 

17.02.2015 о 21:25 

Рішення Ради підтримую. Але це має бути не “звернення до 

голови Ради…”, а ультиматум відступнику Ляху з вимогою 

припинити плазувати перед ідеологами “руського світу”, 

припинити антиукраїнську діяльність і покаятися. Лаконічна та 

жорстка. Немає потреби його в чомусь переконувати. Згадка 

його імені в контексті славних імен наших земляків є, на мій 

погляд, недоречною. Це занадто велика честь для нього. 

Відповіcти 

5. Іван Забіяка коментує: 

18.02.2015 о 16:14 

Нарешті!!! Погоджуюся, що на такі випади наших “землячків” 

треба реагувати відразу. Думаю, що форму “Ви” треба зберегти, 

але текст, хоча й відверто проти цього ляха (зумисно пишу з 

малої букви), все-таки надто м’яко написано. Вдаватися в якесь 

там лихослів’я не варто, але треба додати експресії, 

запитальних речень, лексики з негативно-зневажливого змісту. 

Щодо “раптом уявили з себе історика” – я б тут сказав не 

“уявили”, а “корчите із себе недолугого історика”. Який він 

насправді і є. Немає чого з такими манкуртами панькатися. 

Вони не будуть вже ніколи українцями, як, виявляється, й не 

були. І це також треба сказати … . 
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Відповіcти 

6. Вадим Богдан коментує: 

20.02.2015 о 09:58 

Такі мерзотники і під час війни 1941-1945 років були та і в інші 

часи. Їх в Україні cьогодні не повинно бути. 

Відповіcти 
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