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З В Е Р Н Е Н Н Я
ПроЬоду Організації Українських НаціоналісшіЬ

УКРАЇНЦІ!

В 1970-их роках багато чільних мислителів звертали увагу на 
прихід великих потрясень російської імперії в 1980-их роках, що 
стануться в наслідок визвольної боротьби націоналістичних рухів 
уярмлених народів і інших глибоких кризових ситуацій. Дійсно, 
на наших очах ці прогнози починають здійснюватися!

Помимо гарячкового одностороннього росту мілітарної сили со- 
вєтсько-російської імперії, у всіх інших ділянках ця імперія ви
являє все тяжчу внутрішню кризу. В Афганістані націоналістичні 
повстанці переходять до наступу проти російських колоніялістів. 
Польська національна революція загрожує ліквідувати не лише 
коляборантський сателітний режим і здобути суверенність для 
Польщі, але й веде до повного знищення російських і марксист
ських впливів у цій країні. В усіх зайнятих росіянами країнах 
наглядним стає повне банкрутство їхньої колоніяльно-комуністич- 
ної системи. Мало-хто вірить сьогодні в ідеї марксо-ленінізму. В 
різних частинах СССР, Москва змушена мобілізувати нові десят
ки тисяч своїх колоніяльних поліцаїв, щоб густою сіткою теро
ристичних Гарнізонів, агентів, провокаторів і вислужників не до
пустити до братання визвольних протиросійських сил народів 
уярмлених в Совєтськім Союзі з народами сателітних країн Цент
ральної Европи, а визвольних рухів магометанських народів СССР 
з могутнім вільним магометанським світом. Російські імперіалісти 
з тривогою слідкують за кожним проявом українського, литовсь
кого, грузинського, туркестанського та інших визвольних націо
налізмів, щоб негайно здушувати ці прояви в зародку, бо вони 
послаблюють імперію та загрожують розвалити її знутра. Також 
господарська, зокрема хліборобська, система імперії наближаєть
ся до тяжкої кризової ситуації, а соціальні відносини стають 
нестерпними, бо несправедливість і визиск неросійських народів 
доходять до нечуваних меж.

Помимо різних протизаходів Москви, революційна ОУН діє в 
Україні та могутніє. Міцніють самобутні духово-моральні сили 
народу. На Батьківщині є все більша спрага і бажання доброї на
ціональної і визвольної думки й літератури. Рівночасно, необхідно 
інформувати вільні народи про визвольні процеси й події, бо ро



сіяни — червоні й білі — витрачають мільярди рублів на дезін
формацію світу, мовляв СССР це неподільна природна держава, 
в якій немає ніякого російського імперіялізму чи колоніалізму і 
тим більше —  визвольних націоналізмів неросійських народів.

Перед ОУН є зростаючі завдання. Всі вони потребують не лише 
високо ідейних членів, але й збільшених фінансових витрат. Але 
ОУН притримується принципу власних сил і ніколи не зверта
ється до чужих сил за допомогою, поки вони не визнають нашу 
справедливу й святу боротьбу за Українську Самостійну Соборну 
Державу. Український нарід був, є і буде найпевнішою опорою і 
запорукою нашої сили! Тож звертаємося до всього українського 
громадянства з закликом: щедро піддержуйте визвольну діяль
ність революційної ОУН! Десятки тисяч українців брали участь 
минулого року у відзначуванні та розголошенні по світі україн
ської держави, відновленої світлим Актом ЗО червня 1941 року. 
Цього року українці в усьому світі відзначатимуть 40-ву річницю 
постання Української Повстанської Армії (УПА), яка на протязі 
10-ох років воювала за українську державу і збройно захищала 
український нарід перед знищенням німецьким і російським наїз
никами. Так як в сорокових роках, так і сьогодні революційна ОУН 
є в авангарді безкомпромісової боротьби за українську державу, за 
знищення російської тоталітарної імперії, за визволення в'гіх на
родів, уярмлених російськими імперіялістами, за справедливий 
народоправний лад, який Гарантуватиме всім громадянам людські 
і громадянські права.

Ми переконані, що й того року загал українського громадянства 
щедро відгукнеться на наш заклик і зложить свої багаті пожерт
ви на ВИЗВОЛЬНИЙ ФОНД ОУН, необхідний для розгортання 
національно-визвольної революційної боротьби!

Слава Україні!

Січень, 1982
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