Сьогодні, 28 листопада 2020 року, уся викладацько-студентська родина низько схиляє голови перед трагічною сторінкою
історії рідної Вкраїни…
Пам'ять - нескінченна книга, в якій записано все: і життя людини, і життя країни. Сьогодні гортаємо багато сторінок
криваво-чорного кольору.... і подумки здригаємось від жаху.... . Навіть сьогодні....... через десятиліття нам важко ступати
болючими стежками трагедії... XX століття..... Україна..... ГОЛОД, ГОЛОДУВАННЯ, ГОЛОДОМОР…
• 1921-1923 рр.,
• 1932-1933 рр.,
• 1946-1947 рр.
..... Коли дослідники говорять про голодомор 1932-33 рр., мають на увазі період з квітня 1932 по листопад 1933 рр. Саме за
ці 17 місяців, тобто, приблизно за 500 днів, в Україні загинули мільйони людей....... ЗАМИСЛІТЬСЯ: 14 мільйонів життів за 500
днів – це та страшна жертва, на яку прирік українську націю сталінський режим.......
Для порівняння: сучасне населення Данії складає 5,2 млн. осіб, Австрії – 8 млн.; Бельгії – 10 млн., Угорщини – 10,3 млн.
Тобто під час голодомору могла б.....зникнути....ціла європейська країна... наша країна...
Людина не живе в одному часі, а у трьох часових вимірах: у минулому, сьогоденні та майбутньому. Дорога у майбутнє
пролягає через минуле..... Переосмислити власне минуле, зрозуміти....... зробити висновки. Навіть поплакати, бо це духовне
очищення....навіть каяття.......
Зробімо це..... сьогодні....
Пам’яті мільйонів українських людей, які загинули мученицькою смертю від голоду з вини сталінського режиму, пам’яті
мільйонів синів та дочок України, чиє життя забрала жорстока репресивна машина, присвячується.....
Запалімо мільйони свічок......сьогодні 28 листопада 2020 року.... очі тих малих діточок із небес за нами зорять, і німують,
німують… мовчать....щодня, щоднини, щоночі… мільйони тіней, мільйони очей летять й зоріють небесним Чумацьким Шляхом
.....та повертають до наших сердець......
Засвітимо свічу... Засвітимо свічу… Хай здригнуться від правди світи, хай дізнається вся земля:
Янголи крізь час летять! Вкраїна справля ПАНАХИДУ.......
Київська Русь....Україна.....повниться поколіннями новими й дзвенить незламним духом вольності..... радіє-надіється
онуками - нащадками своїми, яким дав Бог на Україні жить!
Й щоб сором не палив нам очі за лінь, байдужість, що нам душу рве, нехай збуваються слова пророчі: Україна-матінка,
земля наша ...... жива і буде вічно жити, вона - навік одна…велика честь настуним поколінням відродити, те що леліяла й
берегла століттями вона…

