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zinātnes dzīve

Latvijas Zinātņu akadēmijas 
aicinājums BaLtkrievijas tautai, 
BaLtkrievijas Zinātniekiem un 
BaLtkrievijas vaLdīBai

Šajās dienās esam liecinieki bezprecedenta gadījumam pēckara eiropā — neizprovocētai 
krievijas Federācijas agresijai pret ukrainas republiku, ar mērķi gāzt tās likumīgi ievēlētu 
valdību. Šī ciniskā, nežēlīgā rīcība ir vērsta uz to, lai pasauli atgrieztu situācijā, kas bija rak-
sturīga 20. gadsimta 30. gados, kad agresīvi nacionālsociālistiski, fašistiski un komunistiski 
režīmi dalīja pasauli ietekmes sfērās, nerēķinoties ar tautu suverēnajām tiesībām pašām lemt 
savu likteni. tas beidzās ar globālu katastrofu, kas noveda pie šo režīmu sabrukuma, bet tas 
prasīja miljoniem cilvēku dzīvību. 

katru dienu pienāk aizvien satraucošākas ziņas no ukrainas. mēs varam tikai apbrīnot 
un godbijībā noliekt galvu varonīgās ukrainas tautas priekšā, tajā pat laikā nevienu cilvēku, 
kuram ir sirdsapziņa, nevar atstāt vienaldzīgu upuri, kurus tā spiesta nest brīvības dēl, nevar 
atstāt vienaldzīgus terors, kuru īsteno agresors pret mierīgajiem iedzīvotājiem. 

Šajā brīdī mēs vēršamies pie Baltkrievijas valdības, kolēģiem zinātniekiem, Baltkrievijas 
tautas. Baltkrievijas valdība jau šobrīd ir nodevīgi vērsusies pret savu brāļu tautu — ukrai-
ņiem. krievijas karaspēks virzās uz ukrainas galvaspilsētu kijevu no Baltkrievijas teritorijas, 
kas atvieglo agresora stratēģisko mērķu sasniegšanu. 

Šobrīd pienāk satraucošas ziņas par iespējamo Baltkrievijas bruņoto spēku iesaistīšanos 
karadarbībā krievijas pusē. 

jebkura agresija, kas vērsta pret suverēnu valsti ir nosodāma, bet vēl jo baisāka ir no-
devīga vēršanās pret tautu, ar kuru jūs vieno radniecīga valoda, vēsture un kultūra. Gan 
ukrainas, gan Baltkrievijas tautām varēja būt gaiša nākotne brīvā, demokrātiskā eiropā. 
ukrainas tauta to vēlējās un agresors viņu par to vēlas sodīt. Baltkrievijas tautas centienus 
brutāli apslāpēja Lukašenko režīms. tagad šis režīms vēlas izdarīt vēl vienu noziegumu pret 
savu tautu — iesaistīt to sev radniecīgas tautas slepkavošanā. 

Baltkrievu tauta, baltkrievu zinātnieki — mēs aicinām jūs pārvarēt bailes un atteikties 
piedalīties noziegumā. mēs, kuri, tāpat kā jūs, pirms nedaudz vairāk kā trim desmitgadēm 
dzīvojām režīma apstākļos, zinām ka tas nav viegli. tautas atmodas gados mēs spējām 
pārvarēt bailes un pateikt nē padomju režīmam. atcerieties - pavēles, kuras ir acīmredzami 
noziedzīgas, nav jāpilda!

Baltkrievijas valdība — vēl nav par vēlu pārdomāt! mēs Latvijas zinātnieku vārdā aici-
nām jūs apstāties. Pirms izšķirties par šo liktenīgo soli — iesaistīties karadarbībā šķietami 
varenākas lielvalsts pusē — ieskatieties vēstures grāmatās, kāds liktenis piemeklēja itālijas 
diktatoru musolīni, kuram bija līdzīgas ilūzijas. Šis atgādinājums ir baiss — bet arī šis brīdis 
ir baiss. jūsu izšķiršanās noteiks jūsu vietu 21. gadsimta vēsturē.
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