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Лю дзi на тоў па мi iш лi сю ды, да Мiн ска — 

у ста лi цу на шай ра дзi мы, па пра сiць ха ця б 

дзе сяць до ла раў, каб пра кар мiць сям'ю.

I та ды я пра па на ваў вам ва ры ян ты, не 

ку лу ар на, не ма ю чы та ды яшчэ нi я кай аб-

са лют на ўла ды. I вы на рэ фе рэн ду ме, пад-

тры маў шы мя не, уз ва лi лi на мае пле чы та-

ды яшчэ ма ла до га ча ла ве ка, гэ ту но шу. Як 

ма гу, так i ня су.

I па вi нен вам ска заць (пра бач це за ня-

сцiп ласць — гэ та мы з ва мi зра бi лi): сён ня 

ва кол тыя, хто па нес лi цяж кiя стра ты ў гэ-

ты пе ры яд, чвэрць ста год дзя пе ра бу до вы, 

зайз дрос цяць бе ла ру сам, што яны спа кой на 

прай шлi гэ ты шлях. Я гэ та ка жу, та му што 

сён ня не ка то рым вель мi кар цiць, хо чац-

ца пе ра вяр нуць, рэ форм. Толь кi ха чу вас 

па пя рэ дзiць, што ў вы нi ку гэ тых рэ форм 

хтось цi на б'е кi шэ нi, а вы зноў з каст ру ля мi 

бу дзе це ха дзiць з вё сак i сёл, Са лi гор ска, 

Слуц ка i iн шых га ра доў у го рад-ге рой Мiнск. 

Вы хо ча це ска заць, што гэ та га не бу дзе? 

Бу дзе. Па гля дзi це на Аме ры ку — найба-

га цей шая кра i на. Па гля дзi це на За ход нюю 

Еў ро пу — iм ча го кар цiць? Па гля дзi це, што 

ро бiц ца: апош нiя па дзеi i пан дэ мiя па ра дзi лi 

ў Злу ча ных Шта тах Аме ры кi 60 млн бес пра-

цоў ных, га лод ныя бун ты. Мы не Аме ры ка, 

мы не дру ку ем до ла ры. Мы на ват не Ра сiя, 

якой ня ма ку ды дзя ваць вуг ле ва да ро ды, 

зо ла та i ме та лы. У нас толь кi ру кi, маз гi, 

га ла ва на пля чах. А для гэ та га трэ ба, каб 

увесь свет пра ца ваў, каб эка но мi ка ўся го 

све ту iс на ва ла. Ка лi эка но мi ка ўся го све ту 

за кры ец ца, за кры ем ся i мы, та му што мы 

экс парт на ары ен та ва ная эка но мi ка, та му 

што мы асноў ную сы ра вi ну i рэ сур сы куп ля-

ем з-за мя жы. Так жы вуць мно гiя ся рэд нiя, 

ма лыя дзяр жа вы. Але для гэ та га па трэб ны 

мiр, па трэб на ўза е ма дзе ян не. I мы ўсё ро бiм 

для та го, каб уза е ма дзей нi чаць.

Сён ня Бе ла русь на раз рыў. З Ус хо ду нас 

ба яц ца стра цiць (i я гэ та не ўтой ваю, i ра зу-

мею на шых бра тоў-ра сi ян). Ды мы i бег чы 

нi ку ды не збi ра ем ся: прос та хо чам, каб у 

на шым агуль ным до ме, дзе мы жы лi i жы-

вём як бра ты, да нас ста вi лi ся па-ча ла ве чы. 

Вось адзi нае па тра ба ван не, усё ас тат няе 

са мi за ро бiм.

З iн ша га бо ку, мы хо чам, каб на мi па-

ста ян на не па нук ва лi: вы ж там гля дзi це, 

не да пус цi це та го i гэ та га, вы ба ры пра вя-

дзi це, як мы, нi ко га там не ча пай це. Ня даў-

на вы зна чы лi ся фран цу зы. Цi iм аб гэ тым 

га ва рыць, ка лi яшчэ «жоў тыя ка мi зэль кi» з 

ву лiц не пай шлi?

Iдзе страш ная кан ку рэнт ная ба раць ба, i 

нам, бе ла ру сам, у гэ тай ба раць бе трэ ба вы-

ста яць, прай сцi пры го жа. Трэ ба не ства рыць 

са бе праб ле мы, i да кан ца го да мы вый дзем 

на той шлях раз вiц ця, па якiм iш лi заў сё ды. 

Ця пер вост рая ба раць ба, i яе аб васт ры ла не 

тое ру кат вор ная, не тое вы пад ко вая пан дэ-

мiя. Але, як вы ра зу ме е це (асаб лi ва лю дзi 

ста рэй шыя), вы пад ко ва га ў гiс то рыi нi чо-

га не бы вае. I хут ка вы гэ та зра зу ме е це, 

як зра зу ме лi той асаб лi вы шлях, з якiм мы 

ўсту пi лi ў ба раць бу з гэ тай ка ра на вi рус най 

iн фек цы яй. Як вы мне не ве ры лi тры ме ся цы 

та му, ка лi я вам га ва рыў мно гае, жар ту ю чы 

i не жар ту ю чы. Вы хут ка ў гэ тым пе ра ка-

на е це ся. Шмат ча го я пуб лiч на вам на ват 

ска заць не ма гу.

Прос та будзь це аку рат ны мi i асця рож ны-

мi. Мы гэ та па вiн ны зра бiць, каб заў сё ды, 

як сён ня, бу да ваць са ма стой на не за леж-

ную на мiж на род най па лi тыч най арэ не кра-

i ну. Кра i ну су час ную i ўнi каль ную ў сва iм 

спа лу чэн нi за ход не- i ўсход не еў ра пей скай 

куль тур. Яны — на ша агуль ная гiс та рыч ная 

спад чы на.

Тое, што за га ды не за леж нас цi мы змаг-

лi за ха ваць у гра мад стве гар мо нiю роз ных 

тра ды цый i моў, на ву чы лi ся пры маць i ца-

нiць да сяг нен нi роз ных гiс та рыч ных эпох, 

па ва жаць кан фе сiй ны вы бар адзiн ад на го, 

свед чыць аб на цы я наль най i па лi тыч най 

ста лас цi на ша га на ро да. Гэ та зна чыць мы 

га то вы кан чат ко ва па бу да ваць на шу не за-

леж ную кра i ну.

Шмат вя ко вая гiс то рыя кра i ны прад вы зна-

чы ла на шу ду хоў ную блiз касць з брац кi мi на-

ро да мi, на шу знеш не эка на мiч ную, знеш не-

па лi тыч ную шмат век тар насць. Мы з'яў ля ем-

 ся не толь кi гiс та рыч ным, але i су час ным 

цэнт рам Еў ро пы. За чвэрць ста год дзя мы 

сфар мi ра ва лi ся ў куль тур на i ду хоў на адзi ны 

не за леж ны бе ла рус кi на род.

Час ста вiць нас пе рад но вым вы клi кам. 

Вы клi кам, якi вы пра боў вае на тры ва ласць 

мно гiя дзяр жа вы, са ю зы, а так са ма дру-

жа люб ныя i эка на мiч ныя ад но сi ны па мiж 

кра i на мi. Свет на мя жы зме ны эпох, якая 

зноў па дзе лiць яго гiс то рыю на да i пас ля.

I кож ны ча ла век, які думае, за да ец ца 

сён ня пы тан нем: якое мес ца ў геа па лi тыч-

най пра сто ры ў блi жэй шым бу ду чым зой ме 

Бе ла русь? Не бу дзе пы тан ня: «Хто мы? 

А хто там iдзе?» Бу дзе ад но пы тан не: «Дзе мы, 

дзе на ша мес ца?» Мес ца на ша тут, i, ча го б 

нам нi каш та ва ла, нам трэ ба ад ста яць яго. 

Яно на ле жыць ужо не столь кi нам, коль кi 

на шым дзе цям.

У све це iдзе ба раць ба. Жорст кая. На-

ват бяз лi тас ная. За тэ ры то рыi, рэ сур сы, 

рын кi збы ту, за гiс та рыч ную спад чы ну i 

сфе ры ўплы ву. Мы ўпер шы ню за ўсю гiс то-

рыю не за леж нас цi зна хо дзiм ся пад прэ сам 

бес прэ цэ дэнт на га iн фар ма цый на га на цiс-

ку. На ко не бяс пе ка лю дзей i су ве рэ нi тэт 

дзяр жа вы.

Я ка жу ад кры та i без двай ных сэн саў: 

праз ме сяц ужо мы бу дзем вы зна чаць лёс 

на шай кра i ны. Ка лi толь кi мы пой дзем па на-

вя за ных сцэ на ры ях услед за ты мi, кiм кi ру-

юць за меж ныя ля леч нi кi, пе ра ста нем быць 

бе ла ру са мi. Бе ла ру са мi, якiя ў са мы цяж кi 

час вы хо дзi лi пе ра мож ца мi. Бе ла ру са мi, якiя 

заў сё ды ста вi лi ся з вя лi кай па ва гай да та го, 

што бы ло зроб ле на па пя рэд нi ка мi. Бе ла-

ру са мi, якiя заў сё ды аба пi ра лi ся на спрад-

веч ныя тра ды цыi ў куль тур ным, на ву ко вым, 

вы твор чым, па лi тыч ным i гра мад скiм жыц цi 

кра i ны.

Ме на вi та гэ та пе ра ем насць зра бi ла нас 

не за леж ным на ро дам, са ма да стат ко вым i 

са ма стой ным у вы ба ры свай го лё су. I сён ня 

як нi ко лi мы па вiн ны моц на тры маць у ру ках 

сваё мi ну лае, су час нае i, га лоў нае, бу ду чае. 

Мы па вiн ны за ха ваць су ве рэ нi тэт кра i ны, яе 

не за леж насць!

I апош няе. Праз ме сяц вы i толь кi вы бу-

дзе це вы зна чаць не тое, хто бу дзе Прэ зi дэн-

там, — гэ та пра сцей за ўсё. Вы бу дзе це вы-

зна чаць бу ду чы ню сва ёй кра i ны. Мы з ва мi 

пра жы лi ра зам чвэрць ста год дзя, як уме лi, 

бу да ва лi на шу Бе ла русь, як уме лi, ства ра-

лi i га да ва лi на шу мо ладзь, якая, на жаль, 

раз на род ная, але так бы ло заў сё ды. На яе 

крыў дзiц ца ня ма ча го. Ка лi дзесь цi яна не 

та кая, зна чыць, не да пра ца ва лi мы.

Ста рэй шае, ся рэд няе па ка лен нi, тыя, хто 

пра цуе, жы ве, як i асноў ная ма са лю дзей, 

пра вiль на ацэнь ва юць сi ту а цыю ў кра i не. 

I я ўсё больш су стра ка ю ся з людзь мi, якія 

ду ма юць, ра зум ны мi, тал ко вы мi пра цаў нi ка-

мi, усё больш i больш ад чу ваю ней кi жаль 

да ся бе. Яны спра бу юць мя не ў чымсь цi 

су па ко iць. Дык вось, я вам ска жу га лоў нае 

(прос та вяр ну вас у тое, аб чым заў сё ды 

га ва рыў): я ўжо на пра ца ваў ся, я ўжо на еў ся 

гэ тай прэ зi дэнц кай до лi.

Я ў гэ тай прэ зi дэнц кай кам па нii не та му, 

што, уча пiў шы ся, тры ма ю ся за гэ та крэс ла 

па сi не лы мi паль ца мi. Я леп шыя га ды свай го 

жыц ця, як i мно гiя з вас, ад даў бу даў нiц тву 

гэ тай кра i ны. Як маг лi, як мог, так i бу да ва лi. 

Як ака за ла ся, не горш за iн шых. Га лоў нае, 

мы па збег лi вой наў, жы вём у бяс печ най, 

спа кой най кра i не, дзе кож ны, хто мае дзi ця, 

мо жа вый сцi на ву лi цу ў лю бы час су так i 

быць спа кой ным. Нам зайз дрос цяць лю дзi 

з iн шых кра iн: на шы бра ты-ра сi я не, укра iн-

цы. А мы жы вём i не ра зу ме ем, як гэ та нам 

да ста ло ся.

Гэ та зра бi лi мы з ва мi, та му 9 жнiў ня 

без уся ля ка га жа лю (не трэ ба гля дзець на 

Лу ка шэн ку, што вось ён наш, ён з на мi быў — 

жаль нам не са юз нiк) вы па вiн ны, як у на ро-

дзе ка жуць, узяць га ла ву ў ру кi, па ду маць i 

вы ра шыць пы тан не. Лу ка шэн кi пры хо дзяць 

i сы хо дзяць, бу дуць iн шыя. Ён не веч ны, а 

жыц цё на гэ тым ка вал ку зям лi па вiн на пра-

даў жац ца. Та му ад кiнь це ўсе эмо цыi. Сён ня 

не да эмо цый, сён ня гу ля юць на ва шых i 

ма iх эмо цы ях, вы ка рыс тоў ва юць так зва-

ныя но выя тэх на ло гii, iн тэр нэт i iн шае. Мы 

па вiн ны па ка заць, што мы бе ла ру сы i доб-

ра раз бi ра ем ся ва ўся ля кiх iн тэр нэ таў скiх 

хiт ры ках. Мы па вiн ны да стой на прай сцi гэ ты 

пе ры яд, а вы па вiн ны вы зна чыць, з кiм вы 

бу дзе це да лей жыць i як бу дзе це бу да ваць 

сваю су ве рэн ную не за леж ную кра i ну для 

сва iх дзя цей.

Да ра гiя сяб ры!

Да зволь це мне ў гэ ты дзень па вiн ша ваць 

вас з Днём Не за леж нас цi, па вiн ша ваць вас 

з тым, што мы з ва мi па бу да ва лi сва i мi ру ка-

мi. Ня хай гiс та рыч нае зна чэн не гэ тай па мят-

най да ты дае кож на му но ва му па ка лен ню 

бе ла ру саў ве ру ў ся бе, на тхняе на но выя 

здзяйс нен нi ў iмя на шай род най Бе ла ру сi i 

мi ру на зям лi.

Моц на га вам зда роўя, шчас ця i даб ра-

бы ту!

МЫ ВЫБІРАЕМ СЭРЦАМ
на ўра чыс тым схо дзе да Дня Не за леж нас цi

З та го мо ман ту па ча ло ся яго 

ад ра джэн не пас ля ня мец ка-

га на шэс ця. Мы ўсе ра бi лi 

ўнё сак у ад наў лен не го ра да, 

а сён ня ра ду ем ся мiр на му 

ча су i пры го жай ста лi цы».

Iван СI НЕЛЬ ШЧЫ КАЎ 

пад крэс лiў, што Бе ла русь за-

слу жы ла не за леж насць сва-

ёй пра цай, пар ты зан скiм ру-

хам i на шым укла дам жыц ця. 

«I пра вiль на Прэ зi дэнт па ды-

мае сён ня па тра ба ван нi да 

на ро да, ар мii. I мы, ве тэ ра ны, 

ра зу ме ем сваю ад каз насць, 

бо прад стаў ля ем ар мiю», — 

да даў ве тэ ран авiя цыi. Па яго 

сло вах, гэ ты дзень для яго 

асаб лi вы: «З уча раш ня га 

дня рых та ваў мун дзiр, пе ра-

жы ваў. Сэр цай ка б'ец ца ад 

хва ля ван ня».

На пло шчы Пе ра мо гi для 

50 ве тэ ра наў раз мяс цi лi 

пля цоў ку з крэс ла мi. По бач 

з iмi — прад стаў нi кi дып ла-

ма тыч на га кор пу са. У кан цы 

цы ры мо нii «Бе ла русь па мя-

тае!» Прэ зi дэнт Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па раз маў ляў з 

ве тэ ра на мi.

* * *
Апоўд нi ў Мiн ску стар-

та ва лi за баў ляль ныя ме-

ра пры ем ствы: на пля цоў цы 

ка ля Па ла ца спор ту мож-

на бы ло пад сiл ка вац ца 

на фуд-кор це, па дзi вiц ца i 

на быць вы рабы на вы стаў-

цы-кiр ма шы «Зроб ле на ў 

Бе ла ру сi». Да рэ чы, ён пра-

цяг вае пра ца ваць сён ня i 

заўт ра.

А дзя вя тай га дзi не ве-

ча ра ка ля стэ лы «Мiнск — 

го рад-ге рой», дзе пад рых-

та ва лi свя точ ны га ла-кан-

цэрт «Бе ла русь бяз меж-

ная», га ра джан ча ка лi 

ар тыс ты бе ла рус кай эст-

ра ды i ха рэа гра фiч ныя ка-

лек ты вы.

Пас ля свят ло му зыч на га 

фан тан на га шоу на на бя-

рэж най Свiс ла чы не ба Мiн-

ска рас кве цiў свя точ ны фе-

ер верк, зал пы яко га вы пус-

цi лi ў вась мi мес цах го ра да. 

Ме ра пры ем ствы, пры све-

ча ныя Дню Не за леж нас цi, 

прай шлi ва ўсiх ра ё нах бе-

ла рус кай ста лi цы.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ВIН ША ВАН НI З УСЯ ГО СВЕ ТУ
Вiн ша ван нi з Днём Не за леж нас цi па сту пi лi на ад рас 

Прэ зi дэн та Бе ла ру сi Аляк санд ра Лу ка шэн кi i бе ла рус ка га 

на ро да ад кi раў нi коў за меж ных дзяр жаў, за меж ных па-

лi тыч ных i гра мад скiх дзея чаў, па ве да мi лi ў прэс-служ бе 

бе ла рус ка га лi да ра.

Кi раў нi ка дзяр жа вы i бе ла рус кi на род па вiн ша ва лi Ге не -

раль ны сак ра тар ААН Ан то нiу Гу тэ рыш, Па па Рым скi 

Фран цыск, лi да ры Ра сii, Кi тая, ЗША, Iн дыi, Ка зах ста на, 

Сер бii, Ар ме нii, Азер бай джа на, Укра i ны, Турк ме нi ста-

на, Мал до вы, Та джы кi ста на, Уз бе кi ста на, Кыр гыз ста на, 

Фран цыi, Гер ма нii, Вя лi ка бры та нii, Швей ца рыi, Шве цыi, 

Лат вii, Нi дэр лан даў, Бал га рыi, Аў стрыi, Iта лii, Сан-Ма ры-

на, Венг рыi, Эс то нii, Тур цыi, ААЭ, Бах рэй на, Чэ хii, Япо-

нii, Сiн га пу ра, Рэс пуб лi кi Ка рэя, В'ет на ма, Iра на, Ку бы, 

Ве не су э лы, Па кi ста на, Егiп та, Ман го лii, Зiм баб вэ, Ке нii, 

На мi бii, КНДР, Дзяр жа вы Па лес цi на.
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