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Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини!  
 

В країні, громадянами якої ми є – біда. Велика біда... 

Біда, яка не прийшла вчора, а до якої ми, усі йшли кілька останніх років, бо: одні голосували 

за Януковича, другі голосували проти всіх, треті «обирали»... байдужість! 

За кілька років українська влада, практично розвернула вектор розвитку нашої країни: із 

європейського на східний, тобто до Росії та Митного Союзу.  

Ми ж усі, стали заручниками, практично - грабунку кожного українця, нехтування нашими 

правами та свободами, зниженням рівня життя кожного, а також - відчули на собі: «стабілізацію», 

«покращення» та інші обіцянки владарів!  

Сказати, що влада, тільки десь там, у Києві – не вірно. Ми маємо місцевих «героїв», тобто – 

закарпатців, за яких ми проголосували до Верховної Ради. Одні з них були з народом, інші – із 

злочинними партіями: комуністів та регіонів! Це вони, після обрання до парламенту – примкнули 

до провладної більшості, це вони - голосували руками за антинародні закони 16 січні 2014 року, це 

вони мовчали, коли силовики били дітей, жінок, стариків та розганяли протестантів проти цього 

режиму! Так же - вели себе та підтримували існуючу владу й місцеві депутати від партій: регіонів 

та комуністичної...  

До чого все, вищевказане привело – ми бачимо: практично, до братовбивчої війни в Україні!  

Тепер же - настав час розплати за те, що брали гречку на виборах, за те, що продавали свої 

голоси за 200 гривень, за те, що підтасовували голоси виборців, за те що крали і брехали та були... 

байдужими до всього, що робилось навколо нас!   

Плата страшна: людські життя, як правило – молодих людей, рахунок яких йде вже на сотні!

 Сьогодні, практично в усіх містах та селах України ллється кров, військові стріляють по 

громадянах, пікетувальники та мітингарі нищать органи влади та управлянні, кримінал полює на 

мирних людей. На вулицях вбивають та гинуть наші співвітчизники, брати та сестри у Христі...  

 

Звертаюсь до кожного з Вас, з чисто людським, християнським проханням: давайте УСІМ 

НАШИМ ВЕЛИКИМ РОДОМ, у неділю, 23 лютого, о 20:00 (вечора) запалимо дві свічки та 

помолимось, в пам’ять про тих, фактично - героїв України, які віддали своє життя за нас, за наше 

краще завтра та за майбутнє дітей, онуків і правнуків Нашого Великого Роду!    

Нехай з вікон кожної оселі, в якій живе наш член Роду: від Іркутська, в Росії до Тарту, в 

Естонії, від Полтави, Луганську і Вінниці до Ужгороду та Ясіня, в Україні від Праги, в Чехії і 

Будапешту, в Угорщині до міст Ізраїлю - буде видно вогник жалю, смутку і співчуття родинам 

загиблих та надії на краще завтра нашої Батьківщини! 

 
В ПАМ'ЯТЬ ПРО ЗАГИБЛИХ НА МАЙДАНІ 

 

Мамо, не плач. Я повернусь весною. 

У шибку пташинкою вдарюсь твою. 

Прийду на світанні в садок із росою, 

А, може, дощем на поріг упаду. 

Голубко, не плач. Так судилося, ненько, 

Вже слово, матусю, не буде моїм. 

Прийду і попрошуся в сон твій тихенько ,  

як мається в домі новім.  

Мені колискову ангел співає  

I рана смертельна уже не болить. 

Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває  

Душа за тобою, рідненька, щемить 

Мамочко, вибач за чорну хустину 

За те, що віднині будеш сама.  

Тебе я люблю. I люблю Україну 

Вона, як і ти, була в мене одна……. 

 

Ю. Ключівський  

Прага, 21 лютого 2014 
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