ПАРЛАМЕНТ ЧЭШСКАЙ РЭСПУБЛІКІ

СЕНАТ
МІЛАШ ВЫСТРЧЫЛ
СТАРШЫНЯ

г. Прага, 12 траўня 2022

Шаноўны сп. Сяргей!
Магчыма, мой ліст з Прагі Вас здзівіць, бо пакуль у нас не было магчымасці пазнаёміцца
асабіста.
Больш за два месяцы мы з’яўляемся сведкамі суровай барбарскай агрэсіі рэжыму
Уладзіміра Пуціна на тэрыторыі Украіны. Украінскі народ цаной вялізных страт гераічна
супрацьстаіць і бароніць не толькі сваю краіну, але і каштоўнасці ўсяго свабоднага і
дэмакратычнага свету. Падчас майго нядаўняга візіту ва Украіну ў маёй памяці моцна
заселі адназначныя доказы жорсткіх дзеянняў, якія расейскія акупанты чыняць ў
дачыненні да цывільнага насельніцтва. Я ўпэўніўся ў тым, што падтрымка Украіны ёсць
нашым асноўным абавязкам.
Гэтаксама важна згадваць, што фактаў уціску народаў у Еўропе, на жаль, больш. Амаль
два гады прайшлі з моманту, калі беларускі рэжым забраў у Вас свабоду. Я пішу гэты
ліст, каб запэўніць Вас, што мы не забываемся пра Вас і іншых палітычных вязняў
рэжыму Лукашэнкі і што ў сваёй барацьбе вы не самотныя.
Я зазнаў часы несвабоды ў колішняй Чэхаславаччыне, калі ў душы чаргуюцца пачуцці
бяссілля, замірэння і патрэбы ўсё ж “штосьці” рабіць. У большасці пераважала
паслухмянасць альбо апатыя. Тым мацнейшая мая павага да такіх людзей, як Вы, для
якіх асцярожнае маўчанне на ўсялякі выпадак не было выйсцем. Вы знайшлі ў сабе
смеласць гаварыць у Беларусі адкрыта, крытычна і праўдзіва. Не дзіва, што кіруючы
беларускі рэжым спужаўся Вашай смеласці і рашучасці і робіць усё для таго, каб Вы
засталіся ў турме.
Я перакананы, што рэжым, які не прызнае асноўныя правы і свабоды кожнага
грамадзяніна, такія як годнасць і права быць паважаным і пачутым, асуджаны на крах.
Чаканне гэтага моманту можа падавацца невыносна доўгім і няпэўным. У
Чэхаславаччыне яно доўжылася сорак гадоў, а папярэднія спробы палітычных зменаў

сканчаліся крывёй. Я веру, што дзякуючы смеласці і працы тых, хто падзяляе бачанне
свабоднай Беларусі, Вы зможаце вольна дыхаць значна раней.
Амаль год таму ў Празе я ўпершыню прывітаў Вашую мужную жонку Святлану як
абраную прэзідэнтку Беларусі. Падчас пленума Сената яна выступіла з моцнай
прамовай, якую дзякуючы жывому тэлевізійнаму эфіру пабачылі дзесяткі тысячаў
гледачоў. На будынку Сената мы вывесілі бела-чырвона-белы сцяг і публічна тлумачылі
сапраўдную сітуацыю ў Беларусі, тое, што Вы і іншыя палітычныя вязні несправядліва
знаходзіцеся ў зняволенні.
З таго часу я меў гонар сустрэцца з Вашай жонкай яшчэ некалькі разоў, і кожны раз я
запэўніваў яе, што вы можаце разлічваць на нашую доўгатэрміновую падтрымку
свабоднай Беларусі.
Шаноўны сп. Сяргей, я з нецярплівасцю чакаю дня, калі Вы зможаце жыць са сваёй
сям’ёй у свабодзе, і веру, што ў блізкай будучыні мы з Вамі сустрэнемся асабіста.
Зычу Вам шмат сіл і рашучасці. Калі ласка, трымайцеся!

Шаноўны сп.
Сяргей Ціханоўскі
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