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МЫ ВЫБІРАЕМ СЭРЦАМ
на ўрачыстым сходзе да Дня Незалежнасцi
Людзi натоўпамi iшлi сюды, да Мiнска —
у сталiцу нашай радзiмы, папрасiць хаця б
дзесяць долараў, каб пракармiць сям'ю.
I тады я прапанаваў вам варыянты, не
кулуарна, не маючы тады яшчэ нiякай абсалютна ўлады. I вы на рэферэндуме, падтрымаўшы мяне, узвалiлi на мае плечы тады яшчэ маладога чалавека, гэту ношу. Як
магу, так i нясу.
I павiнен вам сказаць (прабачце за нясцiпласць — гэта мы з вамi зрабiлi): сёння
вакол тыя, хто панеслi цяжкiя страты ў гэты перыяд, чвэрць стагоддзя перабудовы,
зайздросцяць беларусам, што яны спакойна
прайшлi гэты шлях. Я гэта кажу, таму што
сёння некаторым вельмi карцiць, хочацца перавярнуць, рэформ. Толькi хачу вас
папярэдзiць, што ў вынiку гэтых рэформ
хтосьцi наб'е кiшэнi, а вы зноў з каструлямi
будзеце хадзiць з вёсак i сёл, Салiгорска,
Слуцка i iншых гарадоў у горад-герой Мiнск.
Вы хочаце сказаць, што гэтага не будзе?
Будзе. Паглядзiце на Амерыку — найбагацейшая краiна. Паглядзiце на Заходнюю
Еўропу — iм чаго карцiць? Паглядзiце, што
робiцца: апошнiя падзеi i пандэмiя парадзiлi
ў Злучаных Штатах Амерыкi 60 млн беспрацоўных, галодныя бунты. Мы не Амерыка,
мы не друкуем долары. Мы нават не Расiя,
якой няма куды дзяваць вуглевадароды,
золата i металы. У нас толькi рукi, мазгi,
галава на плячах. А для гэтага трэба, каб
увесь свет працаваў, каб эканомiка ўсяго
свету iснавала. Калi эканомiка ўсяго свету
закрыецца, закрыемся i мы, таму што мы
экспартна арыентаваная эканомiка, таму
што мы асноўную сыравiну i рэсурсы купляем з-за мяжы. Так жывуць многiя сярэднiя,
малыя дзяржавы. Але для гэтага патрэбны
мiр, патрэбна ўзаемадзеянне. I мы ўсё робiм
для таго, каб узаемадзейнiчаць.
Сёння Беларусь на разрыў. З Усходу нас
баяцца страцiць (i я гэта не ўтойваю, i разумею нашых братоў-расiян). Ды мы i бегчы
нiкуды не збiраемся: проста хочам, каб у
нашым агульным доме, дзе мы жылi i жывём як браты, да нас ставiлiся па-чалавечы.
Вось адзiнае патрабаванне, усё астатняе
самi заробiм.
З iншага боку, мы хочам, каб намi пастаянна не пануквалi: вы ж там глядзiце,

не дапусцiце таго i гэтага, выбары правядзiце, як мы, нiкога там не чапайце. Нядаўна вызначылiся французы. Цi iм аб гэтым
гаварыць, калi яшчэ «жоўтыя камiзэлькi» з
вулiц не пайшлi?
Iдзе страшная канкурэнтная барацьба, i
нам, беларусам, у гэтай барацьбе трэба выстаяць, прайсцi прыгожа. Трэба не стварыць
сабе праблемы, i да канца года мы выйдзем
на той шлях развiцця, па якiм iшлi заўсёды.
Цяпер вострая барацьба, i яе абвастрыла не
тое рукатворная, не тое выпадковая пандэмiя. Але, як вы разумееце (асаблiва людзi
старэйшыя), выпадковага ў гiсторыi нiчога не бывае. I хутка вы гэта зразумееце,
як зразумелi той асаблiвы шлях, з якiм мы
ўступiлi ў барацьбу з гэтай каранавiруснай
iнфекцыяй. Як вы мне не верылi тры месяцы
таму, калi я вам гаварыў многае, жартуючы
i не жартуючы. Вы хутка ў гэтым пераканаецеся. Шмат чаго я публiчна вам нават
сказаць не магу.
Проста будзьце акуратнымi i асцярожнымi. Мы гэта павiнны зрабiць, каб заўсёды,
як сёння, будаваць самастойна незалежную на мiжнароднай палiтычнай арэне краiну. Краiну сучасную i ўнiкальную ў сваiм
спалучэннi заходне- i ўсходнееўрапейскай
культур. Яны — наша агульная гiстарычная
спадчына.
Тое, што за гады незалежнасцi мы змаглi захаваць у грамадстве гармонiю розных
традыцый i моў, навучылiся прымаць i цанiць дасягненнi розных гiстарычных эпох,
паважаць канфесiйны выбар адзiн аднаго,
сведчыць аб нацыянальнай i палiтычнай
сталасцi нашага народа. Гэта значыць мы
гатовы канчаткова пабудаваць нашу незалежную краiну.
Шматвяковая гiсторыя краiны прадвызначыла нашу духоўную блiзкасць з брацкiмi народамi, нашу знешнеэканамiчную, знешнепалiтычную шматвектарнасць. Мы з'яўляемся не толькi гiстарычным, але i сучасным
цэнтрам Еўропы. За чвэрць стагоддзя мы
сфармiравалiся ў культурна i духоўна адзiны
незалежны беларускi народ.
Час ставiць нас перад новым выклiкам.
Выклiкам, якi выпрабоўвае на трываласць
многiя дзяржавы, саюзы, а таксама дружалюбныя i эканамiчныя адносiны памiж

краiнамi. Свет на мяжы змены эпох, якая
зноў падзелiць яго гiсторыю на да i пасля.
I кожны чалавек, які думае, задаецца
сёння пытаннем: якое месца ў геапалiтычнай прасторы ў блiжэйшым будучым зойме
Беларусь? Не будзе пытання: «Хто мы?
А хто там iдзе?» Будзе адно пытанне: «Дзе мы,
дзе наша месца?» Месца наша тут, i, чаго б
нам нi каштавала, нам трэба адстаяць яго.
Яно належыць ужо не столькi нам, колькi
нашым дзецям.
У свеце iдзе барацьба. Жорсткая. Нават бязлiтасная. За тэрыторыi, рэсурсы,
рынкi збыту, за гiс тарычную спадчыну i
сферы ўплыву. Мы ўпершыню за ўсю гiсторыю незалежнасцi знаходзiмся пад прэсам
беспрэцэдэнтнага iнфармацыйнага нацiску. На коне бяспека людзей i суверэнiтэт
дзяржавы.
Я кажу адкрыта i без двайных сэнсаў:
праз месяц ужо мы будзем вызначаць лёс
нашай краiны. Калi толькi мы пойдзем па навязаных сцэнарыях услед за тымi, кiм кiруюць замежныя лялечнiкi, перастанем быць
беларусамi. Беларусамi, якiя ў самы цяжкi
час выходзiлi пераможцамi. Беларусамi, якiя
заўсёды ставiлiся з вялiкай павагай да таго,
што было зроблена папярэднiкамi. Беларусамi, якiя заўсёды абапiралiся на спрадвечныя традыцыi ў культурным, навуковым,
вытворчым, палiтычным i грамадскiм жыццi
краiны.
Менавiта гэта пераемнасць зрабiла нас
незалежным народам, самадастатковым i
самастойным у выбары свайго лёсу. I сёння
як нiколi мы павiнны моцна трымаць у руках
сваё мiнулае, сучаснае i, галоўнае, будучае.
Мы павiнны захаваць суверэнiтэт краiны, яе
незалежнасць!
I апошняе. Праз месяц вы i толькi вы будзеце вызначаць не тое, хто будзе Прэзiдэнтам, — гэта прасцей за ўсё. Вы будзеце вызначаць будучыню сваёй краiны. Мы з вамi
пражылi разам чвэрць стагоддзя, як умелi,
будавалi нашу Беларусь, як умелi, стваралi i гадавалi нашу моладзь, якая, на жаль,
разнародная, але так было заўсёды. На яе
крыўдзiцца няма чаго. Калi дзесьцi яна не
такая, значыць, не дапрацавалi мы.
Старэйшае, сярэдняе пакаленнi, тыя, хто
працуе, жыве, як i асноўная маса людзей,

правiльна ацэньваюць сiтуацыю ў краiне.
I я ўсё больш сустракаюся з людзьмi, якія
думаюць, разумнымi, талковымi працаўнiкамi, усё больш i больш адчуваю нейкi жаль
да сябе. Яны спрабуюць мяне ў чымсьцi
супакоiць. Дык вось, я вам скажу галоўнае
(проста вярну вас у тое, аб чым заўсёды
гаварыў): я ўжо напрацаваўся, я ўжо наеўся
гэтай прэзiдэнцкай долi.
Я ў гэтай прэзiдэнцкай кампанii не таму,
што, учапiўшыся, трымаюся за гэта крэсла
пасiнелымi пальцамi. Я лепшыя гады свайго
жыцця, як i многiя з вас, аддаў будаўнiцтву
гэтай краiны. Як маглi, як мог, так i будавалi.
Як аказалася, не горш за iншых. Галоўнае,
мы пазбеглi войнаў, жывём у бяспечнай,
спакойнай краiне, дзе кожны, хто мае дзiця,
можа выйсцi на вулiцу ў любы час сутак i
быць спакойным. Нам зайздросцяць людзi
з iншых краiн: нашы браты-расiяне, украiнцы. А мы жывём i не разумеем, як гэта нам
дасталося.
Гэта зрабiлi мы з вамi, таму 9 жнiўня
без усялякага жалю (не трэба глядзець на
Лукашэнку, што вось ён наш, ён з намi быў —
жаль нам не саюзнiк) вы павiнны, як у народзе кажуць, узяць галаву ў рукi, падумаць i
вырашыць пытанне. Лукашэнкi прыходзяць
i сыходзяць, будуць iншыя. Ён не вечны, а
жыццё на гэтым кавалку зямлi павiнна прадаўжацца. Таму адкiньце ўсе эмоцыi. Сёння
не да эмоцый, сёння гуляюць на вашых i
маiх эмоцыях, выкарыстоўваюць так званыя новыя тэхналогii, iнтэрнэт i iншае. Мы
павiнны паказаць, што мы беларусы i добра разбiраемся ва ўсялякiх iнтэрнэтаўскiх
хiтрыках. Мы павiнны дастойна прайсцi гэты
перыяд, а вы павiнны вызначыць, з кiм вы
будзеце далей жыць i як будзеце будаваць
сваю суверэнную незалежную краiну для
сваiх дзяцей.
Дарагiя сябры!
Дазвольце мне ў гэты дзень павiншаваць
вас з Днём Незалежнасцi, павiншаваць вас
з тым, што мы з вамi пабудавалi сваiмi рукамi. Няхай гiстарычнае значэнне гэтай памятнай даты дае кожнаму новаму пакаленню
беларусаў веру ў сябе, натхняе на новыя
здзяйсненнi ў iмя нашай роднай Беларусi i
мiру на зямлi.
Моцнага вам здароўя, шчасця i дабрабыту!

ВIНШАВАННI З УСЯГО СВЕТУ
Вiншаваннi з Днём Незалежнасцi паступiлi на адрас
Прэзiдэнта Беларусi Аляксандра Лукашэнкi i беларускага
народа ад кiраўнiкоў замежных дзяржаў, замежных палiтычных i грамадскiх дзеячаў, паведамiлi ў прэс-службе
беларускага лiдара.
Кiраўнiка дзяржавы i беларускi народ павiншавалi Генеральны сакратар ААН Антонiу Гутэрыш, Папа Рымскi
Францыск, лiдары Расii, Кiтая, ЗША, Iндыi, Казахстана,
Сербii, Арменii, Азербайджана, Украiны, Туркменiстана, Малдовы, Таджыкiстана, Узбекiстана, Кыргызстана,
Францыi, Германii, Вялiкабрытанii, Швейцарыi, Швецыi,
Латвii, Нiдэрландаў, Балгарыi, Аўстрыi, Iталii, Сан-Марына, Венгрыi, Эстонii, Турцыi, ААЭ, Бахрэйна, Чэхii, Японii, Сiнгапура, Рэспублiкi Карэя, В'етнама, Iрана, Кубы,
Венесуэлы, Пакiстана, Егiпта, Манголii, Зiмбабвэ, Кенii,
Намiбii, КНДР, Дзяржавы Палесцiна.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

пляцоўку з крэсламi. Побач
з iмi — прадстаўнiкi дыпламатычнага корпуса. У канцы
цырымонii «Беларусь памятае!» Прэзiдэнт Аляксандр
Лукашэнка паразмаўляў з
ветэранамi.

***

З таго моманту пачалося яго
адраджэнне пасля нямецкага нашэсця. Мы ўсе рабiлi
ўнёсак у аднаўленне горада,
а сёння радуемся мiрнаму
часу i прыгожай сталiцы».

Iван СIНЕЛЬШЧЫКАЎ
падкрэслiў, што Беларусь заслужыла незалежнасць сваёй працай, партызанскiм рухам i нашым укладам жыцця.
«I правiльна Прэзiдэнт пады-

мае сёння патрабаваннi да
народа, армii. I мы, ветэраны,
разумеем сваю адказнасць,
бо прадстаўляем армiю», —
дадаў ветэран авiяцыi. Па яго
словах, гэты дзень для яго

асаблiвы: «З учарашняга
дня рыхтаваў мундзiр, перажываў. Сэрцайка б'ецца ад
хвалявання».
На плошчы Перамогi для
50 ве тэ ра наў раз мяс цi лi

Апоўд нi ў Мiн ску старта ва лi за баўляль ныя мерапрыемствы: на пляцоўцы
каля Пала ца спор ту можна бы ло пад сiл ка вац ца
на фуд-корце, падзiвiцца i
набыць вырабы на выстаўцы-кiр ма шы «Зроб ле на ў
Беларусi». Дарэчы, ён працяг вае пра ца ваць сён ня i
заўтра.

А дзя вя тай га дзi не веча ра ка ля стэлы «Мiнск —
горад-герой», дзе падрыхта ва лi свя точ ны га ла-канцэрт «Бе ла русь бяз межная», га ра джан ча ка лi
ар тыс ты бе ла рус кай эстра ды i ха рэа гра фiч ныя калек ты вы.
Пасля святломузычнага
фантаннага шоу на набярэжнай Свiслачы неба Мiнска расквецiў святочны феерверк, залпы якога выпусцiлi ў васьмi месцах горада.
Мерапрыемствы, прысвечаныя Дню Незалежнасцi,
прайшлi ва ўсiх раёнах беларускай сталiцы.
Марыя ДАДАЛКА.

