Антиукраїнський реванш не відбудеться !!!
Неділя, 14 березня 2010 01:45

Подолати мракобісся - наш спільний обов'язок, обов'язок кожного українця.
Всеукраїнська громадська організація "Товариство відродження української нації" (ВГО
"ТВУН") веде активну діяльність за усунення Дмітрія Табачніка з поста міністра освіти і
науки. З ідентичними ініціативами виступили: ГПО "Галицький вибір", ВМГО
"Національний альянс", Об'єднання національно-патріотичних сил Львівщини,
Тернопільська молодіжна міська рада, Українська народна рада, ОУН(б), партії "За
Україну", УНА-УНСО, "Наша Україна", КУН, УНП...

Заступник голови Партії регіонів Борис Колєсніков про Табачніка: "случайний епізод",
"дєшовий клоун", "казнокрад і музєйний вор".
З висловлювань Дмітрія Табачніка: "Галичане практически не имеют ничего общего с
народом Великой Украины ни в ментальном, ни в конфессиональном, ни в
лингвистическом, ни в политическом плане. У нас разные враги и разные союзники.
Более того, наши союзники и даже братья – их враги, а их "герои" (Бандера, Шухевич)
для нас – убийцы, предатели и пособники гитлеровских палачей" (Газета "Известия в
Украине", 23 вересня 2009 року).
"Захватившие власть в Украине галичане считают нас – малороссов, великороссов и
белорусов – единым русским народом. Их пропаганда и реальная политика направлены
не только против нас, как "неправильных" украинцев, проживающих на территориях,
которые галичане почему-то считают своими, но и против соседних русских государств –
России и Беларуси" (Сайт "За культурно-языковое равноправие", 21 липня 2009 року).
"После Майдана ключевые позиции в государственном руководстве заняла "скунсовая
порода", прикрывающая безверие манией "национальной" церкви, интеллектуальное
убожество – "думанием по-украински", культурную ущербность -уничтожением
традиционной украинско-русской культуры" ("Фашизация Украины становится
государственным курсом?" Газета "2000").
Табачніку... соромно за колег-депутатів, які визнали Голодомор геноцидом. "Мне, как
народному депутату, стыдно за коллег-парламентариев, проголосовавших за закон,
ставящий Украину в один ряд с наиболее отвратительными тоталитарными
диктатурами".
Пам'ятник жертвам Голодомору. (Увага!) Табачнік назвав його: "фаллическом
комплексом, изуродовавшем Печерские склоны".
Ірина Калинець, громадська діячка: " Дмитро Табачник – це передусім людина, на яку
представники інтелігенції подали до прокуратури за зумисне розпалювання ворожнечі,
це людина, яка досі вважає, що Галичина – це Польща, Буковина – це Румунія, а
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Закарпаття – Угорщина... Це патологія, це не просто україножер, а людиноненависник"
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