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Do Slovak radio in NYC, 28.6.92 Jednoty Katol.kostola

ZBOHOM, IMPÉRIUM!

Pred parlamentnými vo bami na Slovensku, na Morave a v

esku, tzv.

eskoslovenské organisace v zahrani í vydali "Prohlášení k otázce spole ného
státu

ech

a Slovák ".

Týmto Prohlášením chceli ovplyvni

voli ov v oboch republikách.

Rýchlo vymierajúce skupinky zahrani ných
služobníkov

echov a pár slovenských popletených

eského imperializmu apelujú na politické strany a organizácie, aby

sa postavili za tzv. funk nú federáciu. Smiešne. Sú to tí istí
generáciou apelovali na

echov a Slovákov, aby akúko vek federáciu odmietli.

Z Prohlášení vyplýva, že najvä ším nepriate om týchto
demokracia,

udí je sloboda,

udské a národne práva.

Už vidia a j oni, že
politický podvod a
ideálov.

udia, ktorí pred

eske mini-impérium umiera na jeho genetické choroby: na lož,
eský rasizmus. V Prohlášení sa dovolávajú Masarykových

Z h adiska slovenského národa tie ideály boli práve tie genetické

choroby s ktorými bolo po até a na ktorých bolo založené

esko-Slovensko.

Masaryk v roku 1918 odmietol Clevelandskú dohodu, lebo sa v nej hovorí o
slovenskom národe, o
eštine v

eskom národe, o sloven ine ako štátnej re i na Slovensku a

esku, at . Masarykove politické fantázie neuznávali existenciu

slovenského národa, hoci Slováci sa tak determinovali už v roku 1848, kedy SNR
pod vedením

.Štúra vyhlásila nezávislos

Slovenska so zbra ou v ruke.

Masaryk si zostavil Pittsburghskú dohodu, v ktorej hovorí už len

o

echoch a Slovákoch, slovo národ vynechal. Ale a j Pittsburghská dohoda mu

slúžila iba na zavádzanie slovenského národa. V tom istom
nótu

ase Masaryk poslal

Kongresu USA, v ktorej luhá: "Slovaks are Hungarian Czechs".

eskí

bermensch majú tento postoj k Slovákom doteraz. Zrejme k týmto

"ideálom" sa hlásia tzv.

eskoslovenské organizácie v zahrani í.

Voli i na Slovensku sú si vedomí, že Slovensko je posledný politický väze
Európe. Väze

rasistickej ideológie

ponúkaného hada

Títo

echoslovakizmu.

v

Úplne odmietli

eského imperializmu v novom balení tzv. funk nú federáciu.

echoslovakisti, klasickí reakcionári, tak ako ich Srbskí kolegovia,

reprezentujú dnes politické smeti kolonializmu z 19. storo ia. Civilizovaný
svet ich dávno odhodil na smetisko dejín. Už sú svetu na smiech!
Dnes vládne svetom duch slobody a rovnoprávnosti národov.

A vôbec, na
Slováci

o

eskoslovensko?

echmi nechcú by , Moravania a Slezania

propagandy ich dnešných vodcov, tiež
kozmopolitnými "ob anmi", nie

echmi nechcú by

echmi nechcú by

- chcú by

esi, pod a

akýmisi

echmi.

V zaujme budúcich zdravých vz ahov medzi národmi strednej Európy
imperialisti musia kone ne presta
národ sa vyvíjal

a

klama

svet i seba. Je na

eskí

ase, aby každý

svojou nezávislou cestou. Tou istou cestou, ako ide dnes už

178 národov sveta - k samostatnosti, k vzájomnému rešpektu a k vzájomne
výhodnej medzinárodnej spolupráci.

rúpa, predseda Pol.komisie SKS

