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I. Співвітчизники, наша Батьківщина в НЕБЕЗПЕЦІ! Сьогодні ми і наша держава,
стоїть над прірвою. Ім'я цієї прірви багатолике це і:
- небезпека виникнення громадянської війни;
- втрата державності і територіальної цілісності;
- повне знищення технологічного та наукового потенціалу, культурної і освітньої
спадщини, що дісталася нам від попередніх поколінь;
- фізичне знищення та еміграція більшої частини українського народу.
У 1991 році, по волі Божій, український народ отримав у своє повне володіння
спадщину від наших предків:
- широко розвинене медичне обслуговування та низьку смертність серед дітей;
- загальну, якісну, середню освіту, всесвітньо визнану систему вищої освіти, де
навчатися було престижно, як жителям Східної Європи і Азії, так і представникам
Близького Сходу і Африки;
- науково-технічний потенціал та знання і володіння найвищими технологіями,
ставили нашу державу в першу п'ятірку країн Європи і в перший десяток країн всього
світу. Наші діди і прадіди будували літаки і авіаносці, запускали ядерні реактори та
космічні кораблі;
- Україна була високорозвиненою індустріальною країною. Десятки тисяч різних
виробництв, які випускали продукцію з високими показниками доданої вартості, а
сьогодні на місці яких, розміщені торгові та розважальні центри;
- на розвиток Вітчизняної науки, що має столітню школу підготовки вчених, з
бюджетів виділялося в сто тисяч разів більше фінансування ніж сьогодні;
- нашому народові, промислом божим, манною небесною дісталися кращі
чорноземи планети і прекрасний клімат, сейсмічна стабільність і унікальне
географічне розташування, величезна територія і різноманітність ландшафту;
- нас було 52 млн. громадян цієї процвітаючої і прекрасної держави, ім'ям якої
була УКРАЇНА!
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II. Основними причинами втрат, яких зазнала наша країна в цілому, і ми, як її
громадяни є:
- якість політичної еліти. Рівень її освіти і виховання. Адже, на жаль, багато хто з
них інтелігенція в першому поколінні, з притаманними цьому перехідному стану
своїми поняттями про честь і гідність;
- олігархічний принцип побудови економіки і керівництва державою. Різниця в
сумі одержуваних доходів, між громадянами країни зросла в сотні разів;
- неправильні принципи закладені в ідеологію приватизації;
- відсутність незалежних ЗМІ;
- наявність корупційної складової в більшості законодавчих актів, прийнятих в
роки незалежності України;
- недосконалість і «важка» спадщина в системі правоохоронних і суддівських
органів.
III. Народ України різнорідний і багатоликий, він складається з людей, більш ніж
50 національностей і десятка різних релігійних конфесій, які проживають у всіх
куточках нашої країни.
Території, на яких проживали, у той чи інший історичний час, предки цих людей,
увійшли до складу нашої держави. Всіх нас об'єднує любов до своєї Вітчизни і наш
український паспорт, який дає всім нам, незалежно від національності і
віросповідання, РІВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.
Народ України толерантний і працьовитий, в його жилах тече кров різних народів це його багатство і потенціал, здатний поновити талановитих і красивих людей.

Слава Україні – НАРОДУ СЛАВА!
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