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Шановний Пане Президенте !

Ми  познайомились,  жахаючись,  з  виступом  у середу  28-ого листопада  2018,  Президента
Російської  Федерації Вдадіміра Путіна,  під час "Інвестиційного Форуму ВТБ Капітал «Россия
Зовет!»  в  Москві.  Виголошуючи свою промову, президент  Путін,  виглядав фрустрованим і
ненависницьким в  результаті  міжнародних  санкцій  проти  Росії  і  частинно  опоруУкраїни
гібридній війні яку він проти неї веде. Він  заявив, про український уряд, "Якщо вони попросять
немовлят на сніданок, безсумнівно їм подадуть немовлят, бо що робити, вони хочуть їсти..." Це
найбільш огидний і ганебний натяк стосуючись Голодомору/геноциду українського народу  1932-
1933-их років, виконаного тою ж Росією, в радянські часи,  з наміром зломати опір українського
народу до свого панування. Цей геноцид сьогодні визнаний як злочин проти людства багатьма
країнами, церквами і міжнародними інституціями, з яких ООН. Є правдоюо, що ця жахлива дія
призвела до  божевілля  даних  людей, штучно  позбавлених їжі,  що  спричинило випадки
канібалізму, більш особливо супроти дітей.

Ми віримо, Пане Президенте, що випадає нашій країні притягнути увагу міжнародної спільноти
щодо недотустимості такої публічної заяви з боку керівника країни, що бажає представляти себе
світовою потугою. 

Уявім собі на мить, німецького керівника, вдаючись до расистських зауважень проти ізраїльської
нації,  який би висловився паплюжним зауваженням щодо Голокосту. Мали би ми право мовчати
супроти таких слів?

Нам відома Ваша позиція супроти поточного уряду  Російської Федерації і бажаємо донести до
вашого відома наше осудження негідних слів  її президента. Ми переконані що Ви поділятиме цю
позицію і  будете у змозі  її  придставити на  міжнародній  арені  від  імені  Франції.  Це  би  нам
допомогло противажити стигмі яку кладуть деякі огубникі  на цей трагічний факт  нашої історії,
який включає  візит в Україну Edouard Herriot якраз у час Голодомору, коли він взяв участь у двох
інсценізаціях сільських бенкетів на території у повному розпалі штучного голоду.

До  решти, актори  і  фігуранти мобілізовані  для  виконання  цієї  акції,  ставши  обтяжливими
свідками були за цим всі розстріляні.

Просимо вас, Пане Президенте, прийняти вислів нашої пошани,

Тарас Горішний
Голова РКУГФ
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