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Народному Державному Президенту України/Готії (Гетьманщини/Гетто-Дакії), родичу та продовжувачу СПРАВИ
Гетьмана України/Готії Петра Калнишевського, якого не вдалось зломати навіть у в’язниці Соловецького Монастиря,
ВІКТОРУ Андрійовичу ЮЩЕНКО

Шановний Віктор Андрійович !

Ми щиро, від всієї дущі ПОЗДОРОВЛЯЄМО ВАС З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ !
Сподіваємось, що у 2007 році в Україні/Готії вдасться відродити ПАМ’ЯТЬ про дійсну історичну державність українцівГотів - про державу Антираса (513 рік до Р.Хр.), Атеаса, Дірикета, Бурвіста, Роля, Даруха, Зіраксоса, Котісо, Дікомеса,
Скоріло, Декебаля (44 р.), - ПАМ’ЯТЬ про яку не тільки намогались викреслити із історичної науки Східної Європи (ні
в жодному підручнику історії України і Російської Фердерації не знайдете навіть згадки), але і робиться все, щоб і на
далі у сучасний час нічого і нікому не було відомо про чинники європейських демократичних традицій.
Але який талановитий та стійкий народ України/Готії !
На багато перевищуя у культурному відношенні мало письменних та домогаючихся необмежанної влади
нездійснившихся світоволодарів, він зміг зжати у єдине слово всі емоційно-культурні почуття і цим надохнути вже і в
нас з Вами ВІРУ у відродження України/Готії, а також у ренесанс духовності у Центрі Європи. Дійсно, назвати вищу
посадову особу Гетьманом (похідне від всесвітньо звісних "Геттів", про яких не бажають знати тільки на Сході
Європи), а потім на протязі десятиліть називати Україну/Готію у народі Гетьманщиной – це є блисковичне рішення в
умовах інтелектуально-духовного каннібалізму (!).
Тільки за часом Вашого Президентського правління з’явився шанс подолати наслідки "історичної зневаги" та
"повернути" народу України/Готії його Велику Історію !
П’ятьдесят три роки – це тільки початок життя для політика у ХХ1 столітті, а Ви вже Президент одного із самих
талановитих та працелюбних народів ПЛАНЕТИ. Бути Президентом молодої демократії, поважаємой у Світі
("Вашингтон України" та "я горд тому, що стою поряд з Вами" - оцінка Дж.Буша, Президента США), одної із старіших
держав Європи - це дійсно "царьов подарунок" долі і, безсумнівно, безмежна відповідальність, яку Ви з гордістю та
мужністю несете на своїх казацько-Готських плечах.
Дай Вам БОЖЕ здоров’я та наснаги виконати Вашу Велику МІСІЮ !

Доктор Эрнесто Гарсия
Голова Громадянського Мінародного Комітету

Доктор Олександр Васильєв
Заступник Голови Громадянського Мінародного Комітету
P.S.
Звісно, ми щиро бажаємо Вам, Вашій люблячій дружині, Вашим діточкам та всім родичам Щастя, Здоров’я, здійснення
усіх Планів та Надій !
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Народному Государственному Президенту Украины/Готии
(Гетманщины/Гетто-Дакии), родственнику и продолжателю Дел
Гетмана Украины/Готии Петра Калнышевского, которого не удалось сломить даже в тюрьме Соловецкого Монастыря,
ВИКТОРУ Андреевичу ЮЩЕНКО

Уважаемый Виктор Андреевич !

Мы искренне, от всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !
Очень надеемся, что 2007 г. в Украине/Готии удастся восстановить ПАМЯТЬ о реальной исторической
государственности украинцев-Готов - о государстве Антираса (513 г. до Р.Хр.), Атеаса, Дирикета, Бурвиста, Роля,
Даруха, Зираксоса, Котисо, Дикомеса, Скорило, Декебаля (44 г), - ПАМЯТЬ о котором не только постарались
вычеркнуть из исторической науки Восточной Европы (ни в одном учебнике истории Украины и Российской
Федерации не найдёте даже упоминания), но и делается всё, чтобы и в наше время ничего и никому не было известно
об истоках европейских демократических традиций.
Но какой талантливый и несгибаемый народ Украины/Готии !
Во многом превосходя в культурном отношении безграмотных и рвущихся к бесконтрольной власти несостоявшихся
мировластителей, он смог сжать в одно слово все эмоционально-культурные переживания и этим вдохнуть уже в нас с
Вами ВЕРУ в возрождение Украины/Готии и в ренессанс духовности в Центре Европы. Действительно, назвать высшее
должностное лицо Гетманом (производное от всемирно известных "Геттов", о которых не хотят знать только на
Востоке Европы), а потом в течении десятилетий называть Украину/Готию в народе Гетманщиной - это блестящее
решение в условиях интеллектуально-духовного каннибализма (!).
Только в период Вашего Президентского правления появился шанс преодолеть последствия "исторической
обструкции" и "вернуть" народу Украины/Готии его Великую Историю !
Пятьдесят три года - это только начало жизни для политика в ХХ1 веке, а Вы уже Президент одного из самых
талантливых и трудолюбивых народов ПЛАНЕТЫ. Быть Президентом молодой демократии, уважаемой в Мире
("Вашингтон Украины" и "я горжусь тем, что стою рядом с Вами" - оценка Дж.Буша, Президента США), одного из
древнейших государств Европы - это действительно "царский подарок" судьбы и, конечно, бесконечная
ответственность, которую Вы с достоинством и мужественно несете на своих казацко-Готских плечах.
Дай Вам БОГ здоровья и сил выполнить Вашу Великую МИССИЮ !

Доктор Эрнесто Гарсия
Председатель Гражданского Международного Комитета

Доктор Александр Васильев
Заместитель Председателя Гражданского Международного Комитета

P.S.
Конечно, мы искренне желаем Вам, Вашей любящей супруге, Вашим детям и всем близким Счастья, Здоровья,
осуществления всех Планов и Надежд !
"zsmfa" zsmfa@mfa.gov.ua , bureau@patent.net.ua

To National State President Ukraine/Gothey (Getmanshchiny/Getto-Dakii), to relative and to the continuer of the affairs of
the Hetman of Peter Kalnyshevskiy's Ukraine/Gothey, whom it was impossible to break even in the prison of the Solovetsk’s
monastery, VICTOR Andreevich YUSHCHENKO
Dear Victor Andreevich !
We sincerely, from the entire soul CONGRATULATE YOU with THE BIRTHDAY!
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Greatly we hope that 2007 in Ukraine/Gottey will be to restore MEMORY about real historical statehood Ukrainian-Gothian about the state of Antirace (513 to Chr.), Ateasa, Diriketa, Burvista, Rolle, Darukha, Ziraksosa, Kotiso, Dikomesa, Skorilo,
Dekebalya (44), MEMORY about which not only they tried to cross out from the historical science of East Europe (in one
textbook of the history of the Ukraine and the Russian Federation you will no find even reference), but also is done
everything, so that and in our time nothing and no one not it would be known about the sources of European democratic
traditions. But what are talented and unbending people of Ukraine/Gothey !
In many respects exceeding in the cultural sense illiterate and torn to the uncontrolled authority of those cancelling of Wide
World Chiefs, it could press into one word all emotional- cultural experiences by this inhale already in us with you the faith
in the revival of Ukraine/Gothey and in the renaissance of spirituality in the Center of Europe. Actually, to name high official
the "Getman" (derivative of world famous "Gettov", about which they do not want to know only in the East Europe), and in
the course of decades to then call Ukraine/Gothey in the people of Getmanshchinoy - this bright solution under the
conditions of intellectual- spiritual cannibalism (!). Only in the period of Your presidential administration appeared chance to
overcome the consequences of "historical obstruction" and "to return" the people of Ukraine/Gothey His Great History!
Fifty three years - these are only beginning of life for policy in XXI century, and You already President of one of the most
talented and most industrious peoples oF PLANET. To be the President of young democracy, respected in the Wide World
("Washington of the Ukraine" and "I be proud of the fact that I stand next to You" - the estimation of G.Bush, President OF
THE USA), one of the earliest states of Europe - these are the actually "tsarist gift" of fate and, of course, the infinite
responsibility, which You with the merit with fortitude bear on Your Cossack- Gothic arms.
Give to You the GOD of health and forces to carry out Your Great MISSION!

Doctor Ernesto Garcia
Chairman of the Civil International Committee (CIC)

Doctor Alexander Vasiljev
Vice-Chairman of the Civil International Committee (CIC)
P.S. Is certain, we sincerely desire to You, Your wife loving husband, to Your children and by all close one of Happiness,
Health, realization of all Plans and Hopes!
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