
Заклік Акадэміі навук Латвіі да народа Беларусі, навукоўцаў і ўрада Беларусі 

У гэтыя дні мы назіраем беспрэцэдэнтны выпадак у пасляваеннай Еўропе - беспрычынную
агрэсію Расійскай Федэрацыі  супраць Рэспублікі  Украіна з  мэтай звяржэння яе легітымна
абранага  ўрада.  Гэтая  цынічная,  жорсткая  акцыя  мае  на  мэце  вярнуць  свет  да  сітуацыі,
характэрнай  для  1930-х  гадоў,  калі  агрэсіўныя  нацыянал-сацыялістычныя,  фашысцкія  і
камуністычныя рэжымы падзялілі свет на сферы ўплыву без уліку суверэннага права нацый
вырашаць свой лёс. Гэта скончылася глабальнай катастрофай, якая прывяла да краху гэтых
рэжымаў, але забрала жыцці мільёнаў людзей. 

З  Украіны з кожным днём прыходзіць  усё больш трывожных навін.  Нам застаецца толькі
захапляцца і схіляць галовы ў пашане перад гераічным народам Украіны, у той жа час кожны
сумленны чалавек не можа застацца абыякавым да тых ахвяр, на якія Украіна вымушана ісці
з-за тэрору, які агрэсар учыніў супраць мірнага насельніцтва.

У гэты момант мы звяртаемся да ўрада Беларусі, калегаў навукоўцаў, да народа Беларусі. 

Беларуская  ўлада  ўжо  ўчыніла  здраду  супраць  сваіх  украінскіх  братоў.  Расійскія  войскі
рухаюцца з тэрыторыі Беларусі ў сталіцу Украіны Кіеў, што спрыяе дасягненню стратэгічных
мэтаў агрэсара. Зараз паступаюць трывожныя паведамленні аб магчымым удзеле беларускіх
узброеных  сіл  у  баявых  дзеяннях  з  расійскага  боку.  Любая  агрэсія  супраць  суверэннай
дзяржавы варта асуджэння, але яшчэ больш страшным з'яўляецца вераломны напад на народ,
з якім вас аб'ядноўваюць блізкія мова, гісторыя і культура. Народы як Украіны, так і Беларусі
маглі б мець светлую будучыню ў свабоднай дэмакратычнай Еўропе. Украінскі народ гэтага
хацеў, а агрэсар хоча яго за гэта пакараць. Намаганні беларускага народа жорстка падаўляліся
рэжымам  Лукашэнкі.  Цяпер  гэты  рэжым  хоча  здзейсніць  яшчэ  адно  злачынства  супраць
уласнага народа - уцягнуць яго ў забойства блізкіх яму людзей.

Народ Беларусі, навукоўцы Беларусі, мы заклікаем вас пераадолець свае страхі і адмовіцца ад
удзелу  ў  злачынстве.  Мы,  як  і  вы,  жылі  пры  савецкім  рэжыме  крыху  больш  за  тры
дзесяцігоддзі  таму,  ведаем,  што  гэта  няпроста.  У  гады  народнага  абуджэння  мы  змаглі
пераадолець  страх  і  сказаць  «не»  рэжыму.  Памятайце  -  загады,  відавочна  злачынныя,
выконваць не трэба! 

Урад Беларусі - яшчэ не позна пераасэнсаваць! Мы ад імя латвійскіх навукоўцаў заклікаем вас
спыніцца. Перш чым вырашыцца на гэты лёсавызначальны крок — уступіць у вайну на баку,
здавалася б, магутнай звышдзяржавы — зазірніце ў падручнікі па гісторыі лёсу італьянскага
дыктатара  Мусаліні,  які  меў  падобныя  ілюзіі.  Гэты  напамін  страшны  -  але  гэты  момант
таксама страшны. Ваша рашэнне вызначыць ваша месца ў гісторыі 21 стагоддзя. 
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