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100 років тому жовтневі історичні події змінили долі більшості поколінь 

людей не тільки у Росії, Україні, але і в усьому світі. Майже 80 років потому 

більшість в Україні переймалася Марксовими примарами комунізму, а зараз – 

відбувається процес декомунізації.  

За прогнозами істориків, політиків, економістів, цей минаючий рік має 

стати переломним для України… І деякий прорив вже стався: громадяни України 

отримали можливість без віз прямувати до Європи та інші країни світу. Проте 

іншого дива не сталося – гібридна війна не закінчилась, хоча всі, хто має 

відношення до цього процесу, вже втомилися від безкінечних  очікувань. 

Проте життя не стоїть на місці… І маємо надію, що все ж таки війна 

закінчиться в Україні, що за збігом тих же історичних фактів, розпочалася після 

100 років з початку Першої світової війни. То ж будемо вважати, що 100 річний 

історичний досвід та новий виток спіралі, що вже розпочався в країні, буде більш 

якісним і прогресивним, коли прийдешньому поколінню не треба буде будувати 

на руїнах війни нове суспільство. Треба зробити висновки з історії… Ми не 

можемо за пройдешні 100 років все ще бути невігласами, що не можуть дати раду 

ні своїй країні, ні своєму регіону… І скільки ще треба пережити 100-річних витків 

спіралі, щоб зрозуміти, що ми знову і знову повертаємось до «розбитого корита» і 

в те, що ми використали вже усі бажання у історичної «золотої рибки». І тепер 

слід розраховувати тільки на самих себе… 

То ж у 2018 році Собаки є надія відродитися у дружньому колі своєї 

родини, що має ім’я «Україна». Наснаги, добра і душевної злагоди усім 

прихильникам нашого журналу. Хай завжди панує у Ваших серцях любов, радість 

та непохитна віра у найкраще! А Новий рік принесе у своїй «подарунковій 

торбинці» - виконання усіх Ваших ще не здійснених бажань. Новорічних і 

Різдвяних чудес, такого ж казкового благословенного життя та насолоди від 

кожної прожитої не даремно хвилини! 
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