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Аб пры чы нах, пра гно зах і 

вы ні ках сён няш няй сі ту а цыі 

«Звяз дзе» рас ка заў ана лі-

тык Бе ла рус ка га ін сты ту та 

стра тэ гіч ных да сле да ван няў 

Аляк сей АЎ ДО НІН.

— Ка лі па чы наць з па чат ку, 

ад куль пай шла спро ба бе ла-

рус кай ка ля ро вай рэ ва лю цыі? 

На ўрад ці гэ та ак цыя, пры мер-

ка ва ная да 9 жніў ня.

— Асно вы бя гу чай не ста біль-

нас ці па ча лі фар мі ра вац ца яшчэ 

ў 2016 го дзе — ка лі су праць Бе-

ла ру сі бы лі ство ра ны спе цы яль-

ныя ін фар ма цый ныя пля цоў кі 

(тэ ле грам-ка на лы, сац ме дыя, па-

блі кі), мэ тай якіх бы ло «па чуц цё 

не за да во ле нас ці». Гэ ты кла січ ны 

тэр мін ужы ва ец ца ў тэх на ло гі ях 

пра тэс таў.

Са мі тэх на ло гіі не ўзні ка юць ні-

ад куль — іх фар мі ру юць «лю дзі 

сло ва». За раз гэ та бло ге ры, ад-

мі ніст ра та ры тэ ле грам-ка на лаў, 

ра ней — пісь мен ні кі, жур на ліс ты, 

якія пра ца ва лі ў ін та рэ сах тых ці 

ін шых струк тур і за гро шы па ра-

джа лі кры тыч ную ацэн ку дзе ян няў 

ура да, кі раў ніц тва, у вы ні ку — не-

да ве ру ў гра мад стве да ўла ды. 

Гэ та мы дак лад на ба чым на ўсіх 

тэ ле грам-ка на лах, ка лі яны па ча лі 

дзей ні чаць як «кры тыч ныя» пля-

цоў кі, по тым пе ра рас лі ў пля цоў кі 

для агі та цыі, а да лей — не па срэд-

на для ка ар ды на цыі дзе ян няў з 

ад па вед ны мі за клі ка мі.

Гэ та ме то ды ка ад пра цоў ва ла-

ся на ін шых кра і нах, мае вель мі 

жорст кі па ча се, клю ча вых акта-

рах (тых, хто ўдзель ні чае) ал га-

рытм. Зра зу ме ла, што ўся ма дэль 

не мо жа рэа лі зоў вац ца без доб-

ра га фі нан са ван ня, і тым, хто за-

каз ваў ін фар ма цый ную кам па нію 

і пра тэс ныя з'я вы, каш туе вя лі кіх 

гро шай.

За каз чы кі ка ля ро вых рэ ва-

лю цый заў сё ды пе ра сле ду юць 

вы ключ на свае эка на міч ныя мэ-

ты. Сут насць іх ад на: умоў на, 

міль ярд-паў та ра ўкла да ец ца ў 

рэ ва лю цыю, а пас ля ўста ноў-

кі ў кра і не ней ка га «ча со ва га 

ўра да» за кошт ма ні пу ля ван ня і 

кі ра ван ня ім усе ак ты вы, ство-

ра ныя на ма ган ня мі на ро да (за-

во ды, фаб ры кі, прад пры ем ствы, 

пры род ныя вы кап ні), пра да юц ца 

за бяс цэ нак буй ным кар па ра цы-

ям. Трэ ба заў сё ды гля дзець, што 

лю бая ка ля ро вая рэ ва лю цыя — 

гэ та доб ры біз нес-план з вель мі 

вы со кай да ход нас цю і пры быт-

кам. Укла да ю чы адзін ру бель, вы 

атрым лі ва е це на ват не два, а на-

шмат больш трох сот пра цэн таў, 

вы зна ча ных Кар лам Марк сам як 

кры тыч ная ве лі чы ня для лю бо га 

прад пры маль ні ка для пры няц ця 

не за кон ных ці ан ты ма раль ных, 

ан ты гу ман ных дзе ян няў. Што, у 

прын цы пе, мы ба чым за раз у нас 

у Бе ла ру сі і ў ін шых кра і нах, якія 

пе ра жы лі ка ля ро выя рэ ва лю цыі.

Ад на знач на ка ля ро вая рэ ва лю-

цыя — гэ та дэ ста бі лі за цыя сі ту а -

цыі, каб ула да асла бе ла, на род 

страціў маг чы масць уплы ваць на 

лю быя па лі тыч ныя і эка на міч ныя 

пра цэ сы, і ў да лей шым про даж 

асноў ных ак ты ваў, улас нас ці за 

бяс цэ нак. Са мае га лоў нае, што 

цер піць у гэ тым усім ме на ві та прос-

ты ра бо чы ці пра цаў нік вёс кі, бо як-

раз на яго ўскла да ец ца ўся на ступ-

ная на груз ка. Іншымі словамі, гэ та 

чыс тае ўзмац нен не экс плу а та цыі 

пра цоў ных аж да та го, што ўсе да-

сяг ну тыя ў ХХ ста год дзі са цы яль-

ныя за ва я ван ні (умоў на, 8-га дзін ны 

пра цоў ны дзень) мо гуць быць ні ве-

лі ра ва ны. Як мы ба чым, у кра і нах, 

дзе прай шла ка ля ро вая рэ ва лю-

цыя, лю дзі аль бо зна хо дзяц ца ў 

бед на це і жаб рац тве, аль бо вы му-

ша ны пра ца ваць на шмат больш, 

чым во сем га дзін у су ткі, каб пра-

кар міць свае сем'і.

— І якія ж пра гно зы? Як бу-

дуць дзей ні чаць да лей ка рыс-

таль ні кі «ме та дыч кі» Шар па?

— За каз чы кі, якія іні цы я ва лі ўсе 

гэ тыя пра цэ сы ў нас у Бе ла ру сі, 

уме юць лі чыць гро шы. Вя до ма, 

яны хо чуць ней ка га вы ні ку. У пер-

шую чар гу яны за раз па тра бу юць 

пэў ных па лі тыч ных па слаб лен няў, 

кро каў ад ула ды ў вы гля дзе ней-

кіх пе ра га во раў, кан суль та цый з 

ней кі мі «ка мі тэ та мі», «ка мі сі я мі» 

з удзе лам трэ ця га бо ку, па срэд ні-

каў — ін шых дзяр жаў.

Але іні цы я ты ва з бо ку ме на ві-

та пры хіль ні каў гэ та га ва ры ян ту 

раз віц ця па дзей ужо ўпу шча на і 

на са мрэч дзя ку ю чы вель мі шчыль-

на му ўза е ма дзен ню Бе ла ру сі з Ра-

сі яй у пы тан нях бяс пе кі і дып ла-

ма тыі ўда ло ся збіць ак тыў насць, 

на пал. З'я ві ла ся маг чы масць 

сфар мі ра ваць і па ка заць усім ас-

тат нім, перш за ўсё, што дзе ю чая 

ўла да мае вя лі кую пад трым ку на-

ро да, што струк ту ра ўла ды — ма-

на літ ная, не рас хіс та ла ся. Гэ та дае 

маг чы масць кі ра ваць прад пры ем-

ства мі і не да пус каць ста чак, якія 

так ак тыў на ха це лі раз віць апа не-

нты ўла ды і якія маг лі пры вес ці да 

ка лап су эка но мі кі.

За раз для іні цы я та раў не га-

тыў ных пра цэ саў унут ры Бе ла-

ру сі га лоў нае — усі мі праў да мі 

ад ме жа вац ца ад сва іх «рэа лі-

за та раў», якія па ча лі ўдзель ні-

чаць у гэ тай аван ту ры, каб не 

атры маць аб ві на вач ван няў ва 

ўмя шаль ніц тве ў на цы я наль ныя 

пра цэ сы.

— На мі ну лым тыд ні Прэ-

зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па пя рэ дзіў, што гэ-

та «яшчэ на ват не пік». На ва шу 

дум ку, ка лі ж бу дзе пік? Да ча го 

яшчэ рых та вац ца?

— На са мрэч «пік» мае больш 

шы ро кі ха рак тар. Гэ та не толь кі 

ак цыі, якія пра хо дзі лі ў Мін ску і ін-

шых га ра дах. У пер шую чар гу пік 

звя за ны з фі нан са ва-эка на міч ным 

ста но ві шчам. Зра зу ме ла, што тыя, 

хто прай граў, не да сяг нуў вы ні каў 

на ўкла дзе ныя срод кі, бу дуць імк-

нуц ца ўся ляк па гор шыць на ша 

эка на міч нае ста но ві шча, каб у вы-

ні ку ўнут ры кра і ны пра тэст па чаў 

фар мі ра вац ца не ў па лі тыч ным 

пла не, а ме на ві та ў эка на міч ным 

зрэ зе праз па гар шэн не даб ра бы ту 

на сель ніц тва.

Трэ ба ра зу мець, што за раз, 

акра мя ўплы ву пан дэ міі, мы бу-

дзем ад чу ваць і моц нае эка на-

міч нае ўздзе ян не. Каб пра ла міць 

гэ ту сця ну, якую імк нуц ца ўзвес ці 

су праць нас у шко ду на цыі і кож-

на му бе ла ру су, най больш важ ны мі 

ста но вяц ца ўзмоц не ная ра бо та і 

ды рэк тар ска га апа ра та з ра бот ні-

ка мі і парт нё ра мі на знеш ніх рын-

ках, уза е ма дзе ян не з фі нан са вы мі 

цэнт ра мі, тлу ма чэн ні дып ла ма тыч-

на га ве дам ства.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Мер ка ван неМер ка ван не

УСЯ СПРА ВА Ў ГРА ШАХ
Лю бая ка ля ро вая рэ ва лю цыя — гэ та доб ры біз нес-план з вель мі вы со кай да ход нас цю

«Ад на знач на ка ля ро вая 
рэ ва лю цыя — гэ та 
дэ ста бі лі за цыя сі ту а цыі, 
каб ула да асла бе ла, на род 
страціў маг чы масць 
уплы ваць на лю быя 
па лі тыч ныя і эка на міч ныя 
пра цэ сы, і ў да лей шым 
про даж асноў ных ак ты ваў, 
улас нас ці за бяс цэ нак».

Се зон зда бы чы пту шак і ка пыт-

ных ад крыў ся ў жніў ні. І хоць для 

бра кань е раў се зон ад кры ты заў сё-

ды, у дні ма са ва га па ля ван ня яны 

пра яў ля юць най боль шую ак тыў-

насць, раз ліч ва ю чы, што іх стрэ лы 

не пры цяг нуць асаб лі вай ува гі. Тым 

не менш ёсць шмат роз ных спо са-

баў вы явіць не ле галь ных па ляў ні-

чых. Пра адзін з та кіх рас ка за лі ў 

Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы-

вёль на га і рас лін на га све ту.

На Брэст чы не, на прык лад, дзве 

гру пы бра кань е раў тра пі лі ў аб' ек ты-

вы фо та па стак. Пры ла ды ўста на ві лі 

су пра цоў ні кі ляс га саў, а пас ля пе-

рад алі ін фар ма цыю аб па ру шаль ні-

ках дзярж ін спек та рам.

У Ган ца віц кім ра ё не фо та ка ме ра 

за ха ва ла мо мант, ка лі з ле су вы яз-

джа юць двое муж чын на ма та цык ле, 

на ба гаж ні ку — ту ша са мца ка зу лі. 

Па гэ тых кад рах па ру шаль ні каў пас-

ля апа зна лі, да іх да до му прый шлі з 

во быс кам. У ад на го з па да зра ва ных 

вы яві лі тра фей ныя ро гі і не ле галь-

ную стрэль бу. Муж чы на пад гру зам 

до ка заў пры знаў факт не за кон най 

зда бы чы ка зу лі. Ёсць у яго і за рэ гіст-

ра ва ная зброя, з якой па ляў ні ча му 

не ўза ба ве да вя дзец ца рас стац ца, 

як і з дзярж па свед чан нем на пра ва 

па ля ван ня. Страл ку па гра жае кры-

мі наль ная ад каз насць, а яго та ва ры-

ша мо гуць пры цяг нуць за да па мо гу 

ў транс пар ці роў цы ту шы.

Яшчэ два не ле галь ных па ляў ні-

чых, якія пе ра соў ва лі ся па ўгод дзях 

на аў то, тра пі лі на ка ме ру ў Іва цэ віц-

кім ра ё не. Іх ма шы на доб ра зна ё мая 

мяс цо вым пры ро да ахоў ні кам: кі роў-

ца і па са жыр — жы ха ры Іва цэ віч, 

у мі ну лым па ляў ні чыя — пры цяг ва лі-

ся ра ней да ад каз нас ці за не за кон-

ныя дзе ян ні са збро яй і бо еп ры па-

са мі і бы лі па збаў ле ны пра ва на па-

ля ван не. Як ака за ла ся, гэ тым ра зам 

пад ды ван ком у са ло не аў та ма бі ля 

ў іх так са ма ля жа ла не за рэ гіст ра ва-

ная стрэль ба, а па між ся дзен ня мі — 

па тран таш з ку ля вы мі па тро на мі.

Зда быць дзі чы ну муж чы ны не па-

спе лі, але з'яў лен не са збро яй у па-

ляў ні чых угод дзях без да зволь ных 

да ку мен таў рас цэнь ва ец ца як не-

за кон нае па ля ван не. У да чы нен ні да 

абод вух ін спек та ры па ча лі ад мі ніст-

ра цый ныя пра цэ сы. Пры цяг нуць іх і 

па лі ніі мі лі цыі — зноў за не за кон ныя 

дзе ян ні са збро яй і бо еп ры па са мі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Фо та з сай та Дзярж ін спек цыі.

АД КРЫ ЛА СЯ ПА ЛЯ ВАН НЕ 
НА КА ПЫТ НЫХ

У пе ры яд з 20 жнiў ня да 30 ве рас ня да зво-

ле на зда бы ваць да рос лых са мцоў ла ся, але-

ня вы са ка род на га, але ня пля мiс та га i ла нi, 

а так са ма се лек цый ных жы вёл гэ тых вi даў 

лю бо га по лу i ўзрос ту.

Як на га да лi ў 

Дзярж iн спек цыi ахо-

вы жы вёль на га i 

рас лiн на га све ту, па-

ля ван не мо жа пра-

во дзiц ца на пра ця гу 

су так ру жэй ным спо-

са бам з за са ды i з па-

ды хо ду. Да зва ля ец ца 

вы ка рыс тоў ваць на раз ную (з дуль най энер гi яй ку лi 

звыш 3000 джоў ляў), глад ка стволь ную (з вы ка-

ры стан нем па тро наў з ку ляй) i кi даль ную (лу кi i 

ар ба ле ты) па ляў нi чую зброю.

У вы пад ку не за кон най зда бы чы ка пыт ных па-

ру шаль нi кам па гра жае кры мi наль ная ад каз насць 

з па крыц цём пры чы не най шко ды, на прык лад, за 

ла ся цi але ня гэ та су ма скла дзе 300 ба за вых ве лi-

чынь, або 8100 руб лёў.

ІН СПЕК ТА РА ДАІ 
ЎДА РЫ ЛІ ДЫС КАМ 
АД КУЛЬ ТЫ ВА ТА РА

Рас па ча та кры мі наль ная спра ва, па ве дам ляе 

ўпраў лен не ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў 

МУС.

Пад Ра га чо вам ад мі ніст ра цый ны пра цэс па фак-

це пе ра да чы кі ра ван ня аў та ма бі лем бяс праў ні ку 

скон чыў ся кры мі наль най спра вай. Па да зра ва най 

пры зна на 54-га до вая жы хар ка па сёл ка Дзят лаў-

шчы на, якая за мі на ла ін спек та рам за трым лі ваць 

свай го зя ця і ўда ры ла ад на го з пра ва ахоў ні каў па 

га ла ве ме та ліч ным дыс кам ад куль ты ва та ра.

Гіс то рыя па ча ла ся са зван ка на «102»: муж чы на 

па ве да міў, што па па сёл ку на Audі ез дзіць п'я ны 

ча ла век. На рад ДАІ не вы явіў аў та ма бі ля і на кі ра-

ваў ся апыт ваць за яў ні ка.

Пад час гу тар кі той са мы транс парт ны сро дак 

вы пад ко ва пра яз джаў мі ма экі па жа і быў спы не ны 

мі лі цы я не ра мі. За ру лём са праў ды зна хо дзіў ся 

муж чы на, па збаў ле ны па свед чан ня кі роў цы, але 

ён быў цвя ро зы. Гас па дар ін ша мар кі ся дзеў по бач. 

У вы ні ку бы ло пры ня та ра шэн не склас ці пра та ко лы 

на абод вух вяс коў цаў: у да чы нен ні да кі роў цы — за 

бяс праў нае ва джэн не транс парт на га срод ку, а ў 

да чы нен ні да гас па да ра — за пе ра да чу кі ра ван ня 

ма шы най та кой асо бе.

За яў нік, які на зі раў за раз гля дам, быў п'я ны, і 

яму не спа да ба ла ся пры ня тае ін спек та рам ра шэн-

не. Пры чы най та му ста ла за то е ная крыў да — муж-

чы ну сё ле та па зба ві лі пра воў за п'я нае ва джэн не. 

Ця пер ён па тра ба ваў ад су пра цоў ні каў ДАІ пры-

мя ніць та кую ж ме ру і ў да чы нен ні да за тры ма ных 

пра ва па ру шаль ні каў.

Вяс коў ца пра сі лі су па ко іц ца, але той ака заў 

ак тыў ны су пра ціў і ада рваў су пра цоў ні ку па гон. 

Пад час за тры ман ня за муж чы ну ўсту пі ла ся це шча, 

якая ўзя ла ме та ліч ны дыск і ўда ры ла ін спек та ра, 

пры чы ніў шы яму ця лес ныя па шко джан ні.

Дзе ян ням жан чы ны след чыя да лі пра ва вую 

ацэн ку і рас па ча лі кры мі наль ную спра ву за гвалт 

у да чы нень ні да су пра цоў ні ка ор га наў унут ра ных 

спраў. У да чы нен ні да муж чы ны пра во дзіц ца пра-

вер ка, яго дзе ян ням так са ма бу дзе да дзе на пра-

ва вая ацэн ка.

ВЫ РА ТА ВА ЛI 
70 ЦЯ ЛЯТ

Па ве дам лен не аб па жа ры ў вёс цы Пу зы ро ва 

Ар шан ска га ра ё на па сту пi ла ра та валь нi кам 

у кан цы ра бо ча га дня.

Ка лi пад раз дзя лен нi МНС пры бы лi да мес ца 

вы клi ку, вы свет лi ла ся, што га рыць дах ця лят нi ка. 

У бу дын ку зна хо дзi лi ся 70 ця лят ва ўзрос це ад 

шас цi да ся мi ме ся цаў. Ра та валь нi ка мi су мес на з 

вар таў нi ком прад пры ем ства жы вё лы бы лi вы ве-

дзе ныя з за дым ле най зо ны на ву лi цу. Па цяр пе лых 

ня ма, па ве дам ляе МНС.

Па жар быў ла ка лi за ва ны i лiк вi да ва ны. У вы-

нi ку аг нём у бу дын ку ця лят нi ка па шко джа ны дах, 

ва ро ты, сто ле вае пе ра крыц це, за ку ра ны сце ны. 

Пры чы на зда рэн ня вы свят ля ец ца. Вер сiя, якая раз-

гля да ец ца, — па ру шэн не пра вi лаў экс плу а та цыi 

элект ра се так i элект ра аб ста ля ван ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫА не шкодзь!А не шкодзь!

БРА КАНЬ Е РАЎ-ПА ЛЯЎ НІ ЧЫХ 
ВЫ ЯВІ ЛІ ФО ТА ПАСТ КІ


