
НЕ МОВЧІТЬ, КОЛИ МОСКОВІЯ  

РОЗПИНАЄ УКРАЇНУ! 

Звернення до української діаспори в Російській Федерації 

 

Дев’ять років тому Російська Федерація розпочала проти України підступну 

агресію.  

З 24 лютого 2022 року вона прибрала форм відкритої війни, спрямованої на 

знищення Української держави шляхом відкритого ГЕНОЦИДУ українського 

народу. Московські вояки чинять терор - підло вбивають дітей, жінок, 

займаються мародерством, грабунками цивільного населення, знищують 

пам’ятки культури.  

Очільник МОЗ України повідомив, що з початку нападу Росії на Україну 

станом на 28 лютого загинули 352 цивільних, 16 з них – діти. Поранення 

отримали 2040 людей, серед яких 45 – діти. 

Збройні Сили України завдають величезних  втрат АГРЕСОРОВІ. Україна у 

вогні, стікає кров’ю, але героїчно відстоює свою НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. На 

оборону держави піднявся весь народ. Світова спільнота надає величезну 

допомогу героїчним захисникам свободи і демократії, розуміючи небезпеку 

путінського режиму для планети. Боронити Україну прибувають добровольці з 

багатьох країн світу. Захищати рідну землю повертаються вояки Французького 

Іноземного легіону… 



Звертаємося до українців та їх нащадків, які з тих чи інших причин опинилися і 

замешкали в Росії-Московії. Невже у вас не здригається серце, не закипає кров 

у жилах, не мучить сумління від того, що творить військо РФ на землі предків, 

на вашій Прабатьківщині – Україні? 

Звертаємось до українців–військовослужбовців збройних сил Російської 

Федерації: 

Вам, нащадкам героїчних козаків, не місце серед вандалів XXI століття; 

усвідомте, що стріляєте у своїх кровних родаків; зрозумійте, що випущені вами 

ракети, снаряди, кулі, не лише вбивають мирних жителів та їхніх самовідданих 

захисників і нищать могили Ваших предків, але й вбивають історію цивілізації.  

Зупиніться! Зробіть все од вас можливе, щоб припинити цю криваву бійню.        

НЕ МОВЧІТЬ!  ДІЙТЕ!  

СЛАВА УКРАЇНІ  – ГЕРОЯМ СЛАВА 

Романчук Олег, шеф-редактор журналу «Універсум», доктор філософії 

Костюк Петро, полковник , голова Львівської обласної організації Спілки офіцерів України 

Григорій Омельченко, генерал-лейтенант, Герой України, кавалер ордена ООН «Діяння на благо 

народів» 

Микола Мельник, генерал-лейтенант 

Скіпальський Олександр, генерал-лейтенант, начальник ГУР МО України (1992-1997), двічі 

заступник голови СБУ (1997-98, 2006-2007), один з творців Спілки офіцерів України, почесний 

голова Об’єднання ветеранів розвідки України 

Білоус В’ячеслав, народний депутат України 2-го скликання  

Безсмертний Роман, Надзвичайний і Повноважний Посол України 

Борщевський Сергій, Надзвичайний і Повноважний Посланник України, письменник, експерт 

Центру дослідження Росії 

Щербак Юрій, Надзвичайний і Повноважний Посол України, письменник 

Огризко Володимир, Надзвичайний і Повноважний Посол України, Міністр закордонних справ 

України (2007-2009) 

Павлюк Ігор, письменник, науковець, лауреат премії Британського ПЕН-клубу, Міжнародної 

Швейцарської літературної премії. 

Анатолій Карась, доктор філософських наук, професор 

Якимович Богдан, доктор історичних наук, професор 

 

 


