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Звернення
до лікарської та прогресивної громади
Європи та світу
Вельмишановні колеги-лікарі в Україні та світі!
Вельмиповажно прогресивно громадо Європи та світу!
Дорогі Друзі!
Я особисто, а також з моїми колегами-лікарями в Австрії, в повній
мірі підтримую громадську ініціативу лікарів України і інших
відомих громадських діячів та суспільних організацій світу
за соборність та суверенність сучасної Української держави.
В усі часи неперевершеної і зверхскладної еволюції людства
лікарські намагання були направлені лиш на одне - зціляти тілесні
та
душевні
недуги
людей,
загоювати
рани
та знову
повертати здоров"я кожному, незалежно від його будь-якого
становища в суспільстві! І на даний час розвитку людства,
зокрема Української нації та Української держави, нашою
професійною та людською, а відтак і гуманною та святою метою
є збереження миру на нашій планеті, запобігання будь-якого
фізичного чи психологічного насилля над людиною, недопущення
силової ворожнечі між людьми любих національностей,
віросповідань, політичних поглядів.
Наша лікарська практична та наукова творчість також направлена
на креативність в соціальному та побутовому житті як людей
Української держави, так в Європі і всьому світі. Ми абсолютно
проти розрушення людського життя та державних устроїв в будьякій його формі! Ми освідомлюємо наслідки будь-яких силових
конфліктів
в
світі
в
цілому, і
окремо
в
Україні, сповнених трагічними долями багаточисленних людей,
морально скаліченним життям не одного покоління людства,
зокрема людей всіх націй без винятку, народжених та
проживаючих на території сучасної Української держави.
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Україна
повинна
залишатись
великою
миролюбивою,
непорушною, цілісною та суверенною в своїх внутрішніх та
зовнішніх справах державою!
Україна повинна зберегти вже започатковані добросусідські
відносини з усіма державами в Європі та світі. Без всякого
сумніву, лиш креативний та мирний вектор повинен бути
домінантою в розбудові відносин між двома сусідніми та
братськими народами України та Росії, всіх ланок міждержавного
суспільного, економічного та культурного розвитку обох держав.
З багатовікового історичного досвіду не лише Української нації та
Української
держави,
але
і
інших суспільно-економічних
формацій Європейського і світових континентів ми, цивілізоване
людське суспільство як homo sapiens, повинні (маємо) зробити
один кардинальний висновок без жодних винятків для всіх майбутній мирний та тривалий суспільний спокій в Європі та
цілому світі лежить в площині збереження цілісності та
суверенності сучасної України з розвитком добросусідських
відносин зі всіма державами в Європі та світі, включаючи і Росію!
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