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Dear colleagues,
Putin’s Russia has waged a bloody war against Ukraine. Having lost all military battles, Russia started
attacking the civil population of our country by insidious bombing of our cities with rockets. Russian
aggressors show the behaviour of terrorists by killing our children, destroying our historical shrines
and cities. Every day our large cities are bombed. Some of the cities, such as Mariupol, have been
completely destroyed. Many cities face humanitarian catastrophes with drinking water, food and
critical infrastructure. Russian terrorists are committing looting and violence, they are shooting
Ukrainian civil citizens. All of us in Ukraine, in Kyiv, Kharkiv, Lviv and other cities are witnessing
now the war crimes of the Russian Army. It is terrible. Russian terrorists threat not only Ukraine but
the whole World. Essentially, Ukraine serves now as a protective shield for Humankind.
Many people around the world express their support for Ukraine’s struggle against Russian aggression
and condemn the war crimes being committed by the Russian Army. General Assembly of the United
Nations adopted the resolution which urges Russia to stop the aggression. Many countries have offered
help in the admission of Ukrainian graduate students, scholars, and professors whose work was
disrupted by the Russian invasion. Indeed, you know that “Good friends show their love in times of
trouble, not just in times of happiness”.
According to sociological studies, Russian citizens mostly support this criminal activity of their
government. We are strongly disappointed by the behaviour of Russian scientists. We had scientific
collaborations with many of them and considered them as our old-time friends. However, the absence
of their protests against the bloody aggression looks like they agree with that. Moreover, the Union of
Rectors of leading Russian Universities expressed their strong support of the bloody war of the
Kremlin maniacs against our peaceful country.
In our opinion, no decent person in the world, especially scientists who have always stood in the way
of cooperation and development, should stand aside from such an unprecedented violation of the
global principles of peaceful coexistence, a cynical violation of ethics and morality of whole human
society. We are convinced that none of you supports the killing of civilians and the destruction of a
non-aggressive creative country and does not share the violent policy of the aggressor, which is alien
to all civilized people. So your support for Ukraine's struggle for freedom and discussion on this issue
would be very timely within our community.
Glory to Ukraine!
Glory to our heroes!
Best wishes to all,
Ukrainian National Clay Group of AIPEA
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Дорогі колеги,
Путінська Росія веде криваву війну проти України. Програвши всі військові битви, Росія почала
нападати на мирне населення нашої країни, підступно бомбардуючи наші міста ракетами.
Російські агресори показують поведінку терористів, вбиваючи наших дітей, руйнуючи наші
історичні святині та міста. Щодня наші великі міста бомбардують. Деякі міста, наприклад,
Маріуполь, повністю зруйновані. Багато міст стикаються з гуманітарними катастрофами з
питною водою, продуктами харчування та критично важливою інфраструктурою. Російські
терористи вчиняють мародерство і насильство, розстрілюють громадян України. Усі ми в
Україні, у Києві, Харкові, Львові тощо, зараз є свідками військових злочинів російської армії.
Це жахливо. Російські терористи загрожують не лише Україні, а й всьому світу. По суті,
Україна зараз служить захисним щитом для людства.
Багато людей у всьому світі висловили свою підтримку боротьбі України проти російської
агресії та засудили військові злочини, які вчиняє російська армія. Генеральна Асамблея ООН
ухвалила резолюцію, яка закликає Росію припинити агресію. Багато країн запропонували
допомогу у вступі українських аспірантів, науковців та викладачів, чия робота була порушена
російським вторгненням. Дійсно, ви знаєте, що «хороші друзі виявляють свою любов у часи
біди, а не тільки в часи щастя».
За даними соціологічних досліджень, громадяни Росії переважно підтримують цю злочинну
діяльність своєї влади. Ми сильно розчаровані поведінкою російських вчених. Ми мали наукову
співпрацю з багатьма з них і вважали їх нашими давніми друзями. Проте відсутність у них
протестів проти кривавої агресії, схоже, вони з цим згодні. Більше того, Спілка ректорів
провідних університетів Росії висловила тверду підтримку кривавій війні кремлівських маніяків
проти нашої мирної країни.
На нашу думку, жодна порядна людина у світі, особливо вчені, які завжди стояли на засадах
співпраці та розвитку, не повинні залишатись осторонь такого беспрецедентного порушення
глобальних принципів мирного співіснування, цинічного знищення етики та моралі всьго
людського суспільства. Ми переконані, що ніхто з вас не підтримує вбивство мирного
населення та знищення неагресивної творчої країни, та не поділяє неприйнятну для всіх
цивілізованих людей насильницьку політику агресора. Тому ваша підтримка боротьби України
за свободу та обговорення цього питання були б дуже вчасними в нашій громаді.
Слава Україні! Слава нашим героям!
Найкращі побажання всім,
Українська національна група AIPEA

