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Veľavážený pán prezident Ruskej federácie Vladimir Vladimirovič Putin,
s mimoriadnou pozornosťou a ešte väčšou nádejou sme sledovali
vnútorný stav fungovania ruskej spoločnosti, progres jej riadiacich,
výskumných, vývojových aj hospodárskych možností daný obrovským
prírodným bohatstvom a rovnako tvorivým potenciálom skrytým v obyvateľstve
najväčšieho slovanského štátu na našej planéte, ktorý vyústil do významných
ústavných zmien.
Dnes je mi veľkou cťou a potešením blahoželať Vám pán prezident
v mene politickej strany Práca slovenského národa k pozitívnym výsledkom
celoruského občianskeho hlasovania o zmenách v Ústave Ruskej federácie,
ktoré do budúcna zásadným spôsobom umožnia posilniť autoritu
i zodpovednosť za osudy štátu i podmienky života jeho občanov u všetkých
funkcionárov vykonávajúcich štátnu moc v Rusku. Opierajúc sa o pravdivú
interpretáciu poznaných historických skúseností pevne verím, že takto
najvyšším zákonom podmienená moc v štáte, prinesie nárast efektivity v
riadiacom procese a komplexnejšie využitie obrovských možností Vašej krajiny.

Veľavážený pán prezident, Vaša krajina bola a stále je vystavená
nepriazni egocentrických svetových síl pôsobiacich s otrasným zneužívaním
novodobých možností. Uvedomujeme si, že zvládnuť obrovský tlak neprajne
orientovaný proti Vášmu štátu môže len mimoriadne talentovaný a svojmu štátu
nadovšetko oddaný štátnik, s rovnako kvalitnými spolupracovníkmi a systémom
opierajúcim sa o celonárodnú podporu. Životom celej spoločnosti i jej
jednotlivých členov odskúšané a v podmienkach reálneho života potvrdené
postupy ruského štátneho vedenia ukázali silu pravdy i na nej stavaných cieľov,
zvyšujúcich prospech každého spolupracujúceho subjektu.
Posilňovanie medzinárodnej autority Ruskej federácie v oblasti vedy,
energetiky, surovinovej základne i využívania tvorivých síl spolupráce je
rozhodujúcou nádejou poskytujúcou oporu pre celé, po mieri túžiace ľudstvo
i prenikavým majákom v úskaliach zrodu globálneho hospodárstva planéty.
V tejto komplikovanej situácii, ako občan členského štátu NATO, považujem
účasť Slovenskej republiky na sankciách uvalených na Rusko za dobovo
politicky podmienenú a poškodzujúcu záujmy našej republiky. Verím, že vo
vzájomných vzťahoch sa nájde dostatok priestoru pre veľkorysé hodnotenie
perspektívnych možností.
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