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Jūsų Ekscelencijos ES vadovai, 
Jūsų Ekscelencijos parlamentų pirmininkai, 
Jūsų Ekscelencijos aukštieji svečiai, ponios ir ponai!  
Dėkoju už man, buvusiam Baltarusijos parlamento vadovui, suteiktą didžiulę 

garbę – dalyvauti ir kalbėti šiame aukšto lygio forume. Dėkoju, kad mano šalies likimas 
rūpi net tuo metu, kai Kremlius barbariškai elgiasi Ukrainoje.  

Neteisėtas mano šalies prezidentas toliau demonstruoja neregėto masto moralinį 
ir politinį išsigimimą. Jo savivalė vis išlieka nebaudžiama. Situaciją Ukrainoje jis nori 
panaudoti savo naudai, nors, be abejonės, be Putino leidimo jis nebūtų ryžęsis susitikti 
su parlamento pirmininku Turčynovu.  

Aplinkybės neretai palankios neteisėtiems Lukašenkos veiksmams. Taip atsitiko 
totaliai falsifikuojant 2001 m. rugsėjo 10 d. prezidento rinkimus. Kita diena buvo 
lemtingoji rugsėjo 11-oji, todėl pasauliui ne itin rūpėjo mūsų diktatoriaus savavaliavimas. 
Europos veiksmai buvo nervingi ir nenuoseklūs, tad Lukašenka galėjo nebaudžiamas 
nuoširdžiai prisipažinti be teismo ir tyrimo sankcionavęs Baltarusijos piliečių 
sušaudymą, taikių oreivių sušaudymą, nepaisyti keturių jo paties Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos aukščiausio lygio susitikime 1999 metais Stambule 
pasirašytų sąlygų, šmeižti Maidane susirinkusius Ukrainos patriotus. Visa tai ir daug kitų 
dalykų jam atleidžiama, nes pasaulio dėmesį atitraukia didesnio masto arba kruvinesni 
įvykiai.  

Ankstesni ES vadovai savo emisarų, apsilankiusių Baltarusijoje, – Chavjero 
Solanos ir Benitos Ferero-Valdner, veiksmais faktiškai parėmė Lukašenką ir trenkė 
antausį demokratiškai Baltarusijos opozicijai, pareikšdami, kad jiems nerūpi jokios 
Lukašenkai iškeltos sąlygos. Opozicija baltarusių tautai naiviai tvirtino, kad Europos 
politikai pasižymi aukšta morale, jie visada laikosi moralės ir žmogaus orumo principų. 
O minėti ES emisarai faktiškai patvirtino, kad jie gali elgtis kaip Lukašenka.  

Aš pats ir mano kolegos esame labai susirūpinę dėl to, kad Europa vėl gali 
panorėti Lukašenką matyti kaip Baltarusijos nepriklausomybės gelbėtoją. Iš tikrųjų, 
sunku rasti stipriau nekenčiantį tikrosios Baltarusijos, daugiau iškraipantį jos istoriją, 
didesnį Baltarusijos nacionalinės inteligentijos ir baltarusių tautos priešą. Jis turi 
Kremliaus diktatoriaus įgaliojimus, dėl to specialiai į Baltarusiją buvo atvykę Kremliaus 
emisarai – premjeras ir abejų parlamento rūmų pirmininkai – Černomyrdinas, 
Selezniovas, Strojevas. Jis ir toliau tarnauja Kremliui, šis neblogai moka už tokią 
tarnybą. Man kelia didelį nerimą faktas, kad parlamento pirmininkas ir einantis 
prezidento pareigas Turčynovas susitiko su Lukašenka. Apie susitarimų esmę 
Lukašenka nepasakė nė žodžio, tik padėkojo Turčynovui už atvirumą ir šiltą susitikimą. 
Aš įsitikinęs, kad tai propagandos akcijos šūkis apie tai, kad naujoji demokratiška 
Ukrainos vadovybė palankiai vertina diktatoriaus režimą Baltarusijoje. O juk šis režimas 
pačiais žiauriausiais būdais slopina Baltarusijos piliečių manifestacijas, sodina žmones į 
kalėjimus už dalyvavimą demonstracijose su Ukrainos vėliava, pūdo už grotų politinius 
kalinius, tarp kurių ir kandidatas į prezidentus 2010 metų rinkimuose Nikolajus 
Statkevičius, toliau remia prievartinį Baltarusijos rusifikavimą. 



Man atrodo, kad Europa turi pakankamą pagrindą neremti Lukašenkos bent jau 
dėl jo oficialaus patikinimo, kad jam patinka Hitleris ir daugelis Hitlerio veiksmų, nors 
sunkiose situacijose būtent Vakarai gelbėdavo Lukašenką savo nenuoseklumu ir 
kreditais.  

Gerbiamieji europiečiai! Būkite budrūs! 
Gerbiamieji europiečiai! Jūs visai pagrįstai galite atsargiai vertinti Baltarusijos 

visuomenės santūrumą, baltarusių kantrumą, nuolatinį gerą baltarusių požiūrį į rusus, 
kas klaidingai traktuojama kaip geras požiūris į Kremlių. Negalima atmesti prielaidos, 
kad baltarusių tautos genocidas, fizinio geriausių Baltarusijos žmonių sunaikinimo 
mastas buvo toks didžiulis, jog kai kuriais atžvilgiais mes iš tikrųjų esame genetiškai 
pažeista tauta. Tačiau mūsų genetinis taikingumas išliko. Padėkite mums sutvirtinti ir 
mūsų istoriškai neginčijamą europietiškumą.  

Leisiu sau priminti, kad Antrajame pasauliniame kare 10 milijonų gyventojų 
turėjusi Baltarusija prarado 6 kartus daugiau savo piliečių nei to meto 132 milijonų 
gyventojų Jungtinės Valstijos. Siaubingi buvo praradimai po Stalino represijų. Mažai kas 
pastebėjo, kad Baltarusija buvo atominiu Rusijos įkaitu, ir, po Belovežo susitarimų de 
jure tapusi nepriklausoma, be iš ankstinių sąlygų ir kompensacijų iš savo teritorijos 
išvežė atominį ginklą, kuriuo buvo galima nuo žemės paviršiaus nušluoti visą Europą.  

Prisiminkite visa tai ir sugėdinkite tuos, kurie mano diktatūrą esant geriau nei būti 
Rusijos okupuotiems. 

Ir viena, ir kita vienodai bjauru.   


