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Сьогодні вся увага українських медіа прикута до «битви титанів» - «зладєя Порошенка»
і безстрашного «Прометея» Саакашвілі. Правда, чомусь мене «тєрзают смутниє
сомньєнья», тому дозволю собі сформулювати іншу версію того, що відбувається, версію,
яка суперечить тій, яка зараз активно розкручується і грамотно вбивається в голови
українців.
Чи є істинною саме наша версія? – З точки зору науки логіки, істинний (правильний)
висновок – це висновок зроблений із правильних засновків з дотриманням законів логіки.
І так – перевіримо нашу версію на істинність і з початку ми розглянемо наші базові
засновки, в тому числі щодо того – чи не є вони міфом.
Міф № 1. Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства – бо боїться його
участі у позачергових парламентських виборах.
Аналіз: Позбавлення Саакашвілі українського громадянства жодним чином не вплине на
його найближчі виборчі перспективи, адже згідно ч.1, ст. 9 Закону України «Про вибори
народних депутатів України» - депутатом може бути обраний громадянин України, який
на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні
протягом останніх п'яти років.
Саакашвілі набув українського громадянства Згідно Указу Президента України №
301/2015 від 29 травня 2015 року. Навіть якщо брати за початок перебігу строк його
проживання, то цей строк не може рахуватись раніше 1 грудня 2013 року коли
Саакашвілі приїхав в Україну з початком подій на Майдані, та й то не факт, що саме з 1
грудня 2013 року він почав постійно проживати в Україні.
Засновок 1: Навіть якби Саакашвілі залишився громадянином України, то в будь якому
разі він особисто не зміг би прийняти участь у позачергових парламентських виборах, а
скоріш за все – навіть у чергових.
МІФ № 2. Політична сила Саакашвілі – конкурент політичній силі Порошенка.
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Аналіз: Проаналізуємо структуру українського виборця щодо того – чи є політичні сили
Порошенка і Саакашвілі конкурентами?
1). Явно антимайданівський електорат.
Цей електорат в будь якому випадку не буде голосувати ні за Порошенка ні за
Саакашвілі – у них інша політична симпатія, тому щодо цього електорату Порошенко і
Саакашвілі не є конкурентами.
2). Електорат – «за зміни» і за «жити по новому».
Це той електорат - який ждав змін від «Фронту змін» Яценка і жадав «життя по
новому» від Порошенка – але так і не діждався.
Саме завдяки цьому електорату перемогу на минулих позачергових виборах отримав
«Фронт змін» Яценюка і політична сила Порошенка, які і сформулювали дві найбільші
фракції Верховної Ради і наріз формують парламентську коаліцію.
Проте, так і не діждавшись ні «змін» ні «життя по новому» – цей електорат повністю
розчарувався як у «Фронті змін» так і у Порошенку і уже не буде голосувати ні за
«яценюківців-аваковців» ні за «порошенківців», в будь якому разі.
І саме той, хто «підбере» цей наразі «безхозний» і напевно найчисельніший електорат –
і отримає парламентську владу в Україні, а може – і повну владу.
Адже не секрет, що Порошенко аж «б’є копитами» щоб максимально сконцентрувати
владу у своїх руках і явно мріє стати «українським Путіним» і наявна парламентська
ситуація де у нього немає більшості аж ніяк його не влаштовує – за кожен законопроект
йому доводиться торгуватись то з жадібними «опозиціонерами» то з пихатими (і не менш
жадібними) «фронтовиками» і низько у пояс кланятись Прем’єр-міністру № 2 – Авакову.
Порошенко мріє про позачергові вибори, але боїться – щоб не стало ще гірше, тому –
йому треба гарантовано отримати більшість. Ту більшість, яка не обов’язково пройде у
парламент під його знаменами, але буде в подальшому йому підконтрольна.
Який же електорат залишився у самого Порошенка?
Це два різновиди – це так звані «шлунковий» і «зашуганий» електорати.
Шлунковий «електорат» - це знамениті бабушки «черновецького» - це ті хто буде
голосувати за пайки і подачки, які їм нададуть, в тому числі з допомогою
адміністративного ресурсу. Це ті – чиє серце порадує новенький дитячий майданчик,
збудований за три місяці до виборів, а душу обігріють якимось підвищенням пенсій перед
виборами чи навіть можливо певним зниженням тарифів (недаремно їх так підняли) і
радісні «шлуночники» аж побіжать голосувати за «благодєтєля».
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Цей «шлунковий» електорат» тісно переплітається із «зашуганим» електоратом. В
радянські часи це люди із психологією – «ліш би нєбило войни».
Це ті, хто переконався, що з кожними новими виборами до влади в Україні приходять
все більші і більші пройдисвіти, а жити стає все гірше і гірше. Вони мають чітко
песимістичний погляд щодо будь яких змін, а тому стабільно голосують за тих – хто уже є
наразі при владі. Незалежно від того – хто наразі є (адже новий буде ще гірший).
Саме ці «шлуночники» і «зашугані» і є залізним електоратом Порошенка і вони будуть
голосувати саме за Порошенка і його партію, а не за Саакашвілі.
Засновок « 2: Порошенко і Саакашвілі не є електоральними конкурентами, так як їх
електоральні поля наразі практично не пересікаються.
Міф № 3: Саакашвілі «Месія-Прометей» - який прийшов врятувати нещасну Україну.
Як ми проаналізували вище, Порошенко і Саакашвілі не можуть бути політичними
ворогами-конкурентами, тому що мають зовсім різних виборців.
Саакашвілі претендент на зовсім інший електорат – на той колосальний електорат, що
розчарувався у «Фронті змін» і у порошенківцях – і який мріють підібрати» і «БЮТ»
Тимошенко і «Самопоміч» Садового і радикали Ляшка і навіть «Свобода»», бо як ми
зазначали, саме цей електорат є найчисельнішим – і той хто його «підбере» - буде
царствувати на Україні (принаймні не дасть царствувати іншому».
Ще раз нагадую на важливу обставину – цей електорат за Порошенка уже голосувати
не буде.
Розуміє це і Порошенко. Тому йому був потрібен той, хто не дасть за получити цей
електорат «різним» Тимошенкам, Садовим, Ляшкам і відібрати у нього владу.
Порошенку потрібен той, хто буде конкурент не йому – а Тимошенко, Садовому і Ляшку у
боротьбі за цей самий чисельніший і тому найцінніший електорат, який наразі залишився
«безхозним».
Той хто буде «пастить» на одному з ними електоральному полі – але буде ще більш
яскравішим і популіським (пардон – популярним»).
А кого люблять українці? – Правильно – гнаних і пригноблених – «мучеників злочинної
влади» (чи не за них піднявся майдан після побиття студентів 30 листопада 2013 року та
подальших вбивств?). Мучеників люблять завжди – тому формування образу мученика
(мучеників) «злочинної влади» завжди було улюбленим прийомом тих - хто сам рвався до
влади.
Засновок 3: Саакашвілі – «троянський кінь» якого Порошенко посилає «пастись» на
електоральні поля БЮТ, Самопомічі і радикалів Ляшка і який має не допустити того, щоб
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колишній електорат, що розчарувався у «яценюках-авакових-турчинових» і в самому
Порошенко – перетік до справжніх конкурентів Порошенка – Тимошенко, Садового і
Ляшка, а бажано – щоб ще трохи «відкусив» і їхнього електорату.
ВИСНОВОК із наших засновків.
І коли цей план Порошенка здійсниться - він нарешті отримає у парламенті більшість
(можливо і конституційну) - здійсниться його мрія – жадібно отримати всю владу в країні,
яку колись мав наприклад Кучма, а можливо навіть стати «як Путін».
Звичайно, потім нам українцям пояснять, що Порошенко і Саакашвілі помирились заради
України і створили коаліцію у парламенті «не користі раді» - а заради європейського
вибору, боротьби з корупцією і іншого бла-бла-бла-бла.
А навіть якщо тоді хтось здогадається, що народєц банально «розвели» - пити боржомі
уже буде пізно.
PS: Звичайно, автор не наполягає на істинності саме своєї версії, але будь яка версія,
яка має логіку – має розглядатись і бути прийнятою як ймовірна.
Адже саме завдяки «гонінням» з боку зладєя «Порошенка» вже сильно потухла зірка
«Прометея» Саакашвілі, яка занадто рано перегоріла і не показала жодного світла на
посаді одеського губернатора - засяяла новим потужнім блиском.
Ну і звичайно - чим яскравішим і епатажнішим є шоу із "розп’яттям мученика" - тим
жалісливішою стане публіка і тим швидше піде за "месією" (перевірено тисячоліттями).
Шоу починається.
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