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Не ўсім да спа до бы су ве рэн ная 
і не за леж ная кра і на
Лі лія АНА НІЧ, на мес нік стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі па пра вах 
ча ла ве ка, на цы я наль ных ад но сі нах 
і срод ках ма са вай ін фар ма цыі 
Па ла ты прад стаў ні коў:

— Кам па нія па вы ба рах кі раў ні ка 
дзяр жа вы вы све ці ла ўво гу ле не но-
вую тэ му. Да лё ка не ўсім да спа до бы 
Бе ла русь, су ве рэн ная і не за леж ная 
кра і на, дзе са цы яль ная спра вяд лі-
васць, раз віц цё без май да наў і ўзру-
шэн няў бы лі, ёсць і, упэў не ная, за ста-
нуц ца най важ ней шы мі склад ні ка мі 
да лей ша га раз віц ця. Ме на ві та та кі 
курс ля жыць у асно ве пос пе хаў кра і-
ны, яе аў та ры тэ ту і па ва гі ў све це. Не 
за ўва жаць ві да воч ныя да сяг нен ні Бе ла ру сі, а тым больш ачар няць 
прой дзе ны кра і най шлях як мі ні мум без ад каз на.

На жаль, ужо на эта пе збо ру под пі саў бач ныя спро бы дэ ста бі-
лі за ваць сі ту а цыю ў кра і не лю бым шля хам, не грэ бу ю чы ма ні пу-
ля цы я мі на эка на міч ных і эпі дэ мі я ла гіч ных цяж кас цях, у тым лі ку з 
ак тыў ным ра за гра ван нем у са цы яль ных сет ках, вон ка вым ме дый-
ным уз дзе ян нем. Асоб ныя прэ тэн дэн ты ў ад кры тую за яў ля юць, 
што іх мэ та зу сім не вы ба ры, не аб мер ка ван не шля хоў раз віц ця 
кра і ны, а звяр жэн не дзе ю чай ула ды. І гэ та ў вель мі скла да ны пе-
ры яд, ка лі ў лі та раль ным сэн се ўвесь свет зма га ец ца з вы клі ка мі 
і па гро за мі, спра ва ка ва ны мі ка ра на ві рус най пан дэ мі яй. На які 
вы нік раз ліч ва юць та кія прэ тэн дэн ты? Якую свет лую бу ду чы ню 
абя ца юць бе ла ру сам? Упэў не ная, у на ша га на ро да, які жы ве сва ім 
ро зу мам і сва ёй пра цай, хо піць муд рас ці год на прай сці вы бар чую 
кам па нію, не да пус ціць раз ва лу кра і ны і рас ко лу ў гра мад стве.

«Элек та раль ная кам па нія ў 
Бе ла ру сі ў са мым раз га ры. Ад-
нак ужо сён ня ня ўзбро е ным 
во кам ві даць, як для не ка то-
рых па лі ты каў-па чат коў цаў 
та кія не па хіс ныя па няц ці, як 
го нар, сум лен не, ад каз насць 
і год насць, ста лі раз мен най 
ма не тай у па го ні за ім гнен ным 
хай пам. Па ка лен не, якое на-
ра дзі ла ся пад час но вай эпо хі 
бе ла рус кай дзяр жаў нас ці, вы-
рас ла ра зам са сва ёй кра і най. 
Па куль мы рас лі, на шы баць кі 
за клад ва лі пад му рак і бу да-
ва лі не за леж ную су ве рэн ную 
дзяр жа ву. Мір ная і спа кой ная 

ма ла дая Бе ла русь ста ла для 
нас на дзей ным ты лам. На-
ша кра і на за ха ва ла ду хоў ныя 
каш тоў нас ці і на цы я наль ную 
куль ту ру, а мы ву чым ся вы-
зна чаць па лі ты ку дзяр жа вы, 
вы бу доў ваць эка на міч ную 
стра тэ гію і між на род ныя ад-
но сі ны».

Пер шы сак ра тар ЦК БРСМ 
ад зна чыў, што га лоў ная сё-
лет няя гра мад ска-па лі тыч ная 
па дзея — вы ба ры Прэ зі дэн-
та. «Бе ла ру сы заў сё ды жы лі 
сва ім ро зу мам і пра цай і імк-
ну лі ся зра біць кра і ну яшчэ 
леп шай, пры га жэй шай і ба-

га цей шай. І сён ня на ды шоў 
той мо мант, ка лі нам трэ ба 
кан са лі да вац ца, каб за ха-
ваць і не даць раз бу рыць 
на дзей ны пад му рак на ша га 
род на га до ма, у якім бу дзем 
жыць мы з ва мі, на шы дзе ці, 
уну кі і праў ну кі, — пад крэс ліў 
ён. — Ад нак мы ба чым, што 

ка мусь ці не па да ба ец ца на ша 
кра і на, якая ідзе сва ім шля-
хам. І ўжо ру ка мі бруд ных 
па літ тэх но ла гаў гэ тыя лю дзі, 
якія фі нан су юць дэ ста бі лі за-
цыю і ў ін шых кра і нах, апра-
бу юць на ву лі цах бе ла рус кіх 
га ра доў усім вя до мыя сцэ-
на рыі, на кі ра ва ныя толь кі на 
ад но — раз лад гра мад ства. Іх 
за да ча — каб бе ла рус не на ві-
дзеў бе ла ру са, брат ішоў на 
бра та. Аб ра жа юць і спра бу-
юць ар га ні за ваць кі бер бу лінг 
лю бо га, хто ад кры та за яў ляе 
аб ад да на сці за ха ван ню тра-
ды цый Бе ла ру сі і вы сту пае за 
яе раз віц цё».

Дзміт рый Ва ра нюк да даў, 
што ўпэў не ны ў год ным сён-
няш нім дні кра і ны і яе свет-
лым заўт раш нім.

Тэн дэн цый дэ гра да цыі 
да пус каць нель га
Анд рэй СА ВІ НЫХ, стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі 
па між на род ных спра вах 
Па ла ты прад стаў ні коў:

— Ча сам уз ні кае ад чу ван не, 
што мно гія ак цыі ў кан чат ко вым 
вы ні ку ад бы ва юц ца пад уплы-
вам знеш ніх гуль цоў, цэнт раў 
сі лы, якія ха це лі б паў плы ваць 
на ўнут ра ную і знеш нюю па лі-
ты ку Бе ла ру сі ў сва іх ін та рэ-
сах. Гэ та га не мо жа да пус ціць 
ні ад на дзяр жа ва све ту. Та му 
па доб ныя спро бы ўздзе ян ня па 
зра зу ме лых пры чы нах бу дуць, 
без умоў на, спы няц ца.

Бе ла русь — ма ла дая дзяр жа ва, хоць і з вя лі кай гіс то ры яй, 
і мно гія дзяр жаў ныя, у тым лі ку дэ ма кра тыч ныя, гра мад скія 
тра ды цыі ў кра і не фар мі ру юц ца ця пер. Іх гіс то рыя на ліч вае 
не больш за 30 га доў. Фар мі ра ван не та кіх гра мад скіх тра ды-
цый па тра буе ча су і маг чы ма толь кі ў тым вы пад ку, ка лі ўсе 
ўдзель ні кі гэ та га пра цэ су па вод зяць ся бе ка рэкт на і пра цу-
юць на кан са лі да цыю, а не на раз' яд нан не гра мад ства.

Ка лі гэ тая ўмо ва не вы кон ва ец ца, то ўзні кае ве лі зар ная 
коль касць без змяс тоў ных кан флік таў, і ў кан чат ко вым вы ні-
ку па зі тыў на га раз віц ця не ад бы ва ец ца. Хут чэй на ад ва рот, 
гра мад ства дэ гра дуе ў сва ёй здоль нас ці пра ца ваць ра зам 
у ін та рэ сах кра і ны ў цэ лым. Гэ тых тэн дэн цый ні ў якім ра зе 
да пус каць нель га.

Сяр гей СІ ВЕЦ, стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па за ка на даў стве 
і дзяр жаў ным бу даў ніц тве:

— За мі ну лыя тры дзе ся-
ці год дзі свай го су ве рэн на га 
раз віц ця бе ла рус кае гра мад-
ства вы пра ца ва ла іму ні тэт да 
гуч ных ло зун гаў і дэк ла ра-
цый, а ацэн ка знач нас ці той 
ці ін шай па лі тыч най фі гу ры 
да ец ца толь кі на асно ве кан-
крэт ных прак тыч ных спраў 
і да сяг нен няў. Эпо ха рэ ва-
лю цый на-па пу лісц кіх за клі-
каў — «увесь свет гвал ту мы 
раз бу рым, а за тым...» усіх 
ашчас цім — даў но ады шла ў 
ня быт.

Знач насць вы ба ру бе ла ру-
саў у гэ тай вы бар чай кам па ніі 
шмат ра зо ва ўзрас тае ў свят ле 
но вых вы клі каў і ўзру шэн няў, 
з які мі су тык нуў ся свет апош-

нім ча сам. Ужо ві да воч ны той 
факт, што ў най блі жэй шай 
перс пек ты ве нам усім трэ ба 
бу дзе жыць ва ўмо вах но ва га 
све та па рад ку, у якім шмат лі-
кія геа па лі тыч ныя пы тан ні бу-
дуць вы ра шац ца вы ключ на з 
па зі цыі сі лы. Сі ла ж бе ла ру саў 
бы ла і ёсць у іх гіс та рыч най 
муд рас ці, за сна ва най на жа-
дан ні за ха ваць і праз пра цу 
пры мно жыць зда быт кі па-
пя рэд ніх па ка лен няў — маг-

чы мас ці жыць і пра ца ваць 
у сва бод най, не за леж най, 
шчас най і бяс печ най кра і не.

Кан сты ту цыя, вы зна чыў шы 
ста тус Прэ зі дэн та ў якас ці кі-
раў ні ка дзяр жа вы, ад на ча со ва 
ўскла ла на гэ тую служ бо вую 
асо бу мак сі маль ную пер са-
наль ную ад каз насць за стра-
тэ гіч нае праг на за ван не, за бес-
пя чэн не эфек тыў на га дзярж-
кі ра ван ня, не да пу шчэн не 
або апе ра тыў нае ку пі ра ван не 
кры зіс ных з'яў, што ўзні ка юць, 
да сяг нен не гра мад ска га кам-
пра мі су па най больш іс тот ных 
са цы яль ных пы тан нях. Усё гэ та 
ў су куп нас ці вы зна чае вы со кі 
ўзро вень ін сты ту цы я наль ных 
па тра ба ван няў, якім па ві нен 
ад па вя даць кан ды дат на гэ-
тую ад каз ную дзяр жаў ную 
па са ду, — нар ма тыў ных, пра-
фе сій ных, асо бас ных і све та-
по гляд ных.

За 30 га доў у Бе ла ру сі 
сфар мі ра ва ны раз ві тыя па-
лі тыч ная і пра ва вая сіс тэ мы, 
функ цы я ну юць ін сты ту ты 
гра ма дзян скай су поль нас ці, 
раз ві ва юц ца і за бяс печ ва юц-
ца клю ча выя па ла жэн ні са-
цы яль на га кант рак та па між 
дзяр жа вай і гра ма дзя на мі. 
Кра і на пра цяг вае ды на міч на і 
па сту паль на ўма цоў ваць на-
цы я наль ны кар кас дзяр жаў-
на га ла ду, вы ка рыс тоў ва ю чы 
для гэ та га су час ны па лі тыч-
ны, эка на міч ны і са цы яль ны 
ін стру мен та рый гра мад ска га 
раз віц ця. Абран не кі раў ні ка 
дзяр жа вы — гэ та не прос та 
адзін з дэ ма кра тыч ных ін-
сты ту таў фар мі ра ван ня сіс-
тэ мы ўла ды, гэ та ў пер шую 
чар гу ўсвя дом ле ны вы бар 
гра мад ствам ма дэ лі свай го 
раз віц ця на на ступ нае пя ці-
год дзе.

Матэрыялы падрыхтаваны па вод ле Бел ТА.

СІ ЛА — 
У ГІС ТА РЫЧ НАЙ МУД РАС ЦІ

ТРЭ БА КАН СА ЛІ ДА ВАЦ ЦА,
каб за ха ваць на дзей ны пад му рак на ша га род на га до ма, 

у якім бу дуць жыць на шы дзе ці, уну кі і праў ну кі
Дзміт рый ВА РА НЮК, пер шы сак ра тар Цэнт раль на га ка мі тэ та 
Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла дзі, член Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры 
і са цы яль ным раз віц ці:

Бе ла рус кая 
эка на міч ная 

ма дэль 
пра цуе

Алег ДЗЯ ЧЭН КА, 
член 
Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі 
па аду ка цыі, 
на ву цы, 
куль ту ры 
і са цы яль ным 
раз віц ці, 
пра рэк тар 
Ма гі лёў ска га 
дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та імя 
А. Ку ля шо ва:

— Адзін з прэ тэн дэн таў у кі раў ні кі на шай 
дзяр жа вы ў сва ім ня даў нім ін тэр в'ю ра сій-
ска му вы дан ню аб мо віў ся пра тое, што бе-
ла рус кая эка но мі ка «зна хо дзіц ца ў пе рад-
смя рот ным ста не», але ад ра зу ж удак лад ніў: 
«На конт глы бо ка га эка на міч на га кры зі су я б 
не ска заў». Яно і зра зу ме ла — на вош та ад-
маў ляць ві да воч нае. За апош нія дзе ся ці год дзі 
толь кі ля ні вы не ха ваў бе ла рус кую эка но мі ку. 
Яе кры ты ка ва лі прак тыч на ўсе — ад хат ніх 
гас па дынь і ін тэ лі ген таў-ін ша дум цаў да жур-
на ліс таў і дып ла ма ва ных эка на міс таў. У пе-
ры я ды су свет ных эка на міч ных кры зі саў, што 
за кра на юць і асоб ныя сег мен ты на цы я наль-
най эка но мі кі, вост рыя дыс ку сіі раз горт ва лі-
ся ў прэ се, у ку лу а рах ула ды, у вір ту аль най 
пра сто ры. Склад ва ла ся ўра жан не, што яшчэ 
кры ху і ўсё — на ста не апа ка ліп тыч ны ка лапс, 
паў то рыц ца эка на міч ны каш мар, які нам доб-
ра зна ё мы па 1980—1990-х га дах.

Ад нак эка на міч ныя спа ды змя ня лі ся эка на-
міч ны мі ўзды ма мі; зга са лі па лі тыч ныя страс ці 
і эка на міч ныя спрэч кі; рас тва ра лі ся на бяз-
меж ных пра сто рах гра мад ска-па лі тыч на га 
жыц ця ўча раш нія прэ тэн дэн ты на най вы шэй-
шую дзяр жаў ную ўла ду. Пра «ва сіль ко выя», 
«джын са выя» ды ін шыя рэ ва лю цыі ў па мя ці 
за ста ва лі ся ад ны толь кі ўспа мі ны, а «па ха ван-
не» бе ла рус кай ма дэ лі шмат уклад най эка но-
мі кі ад клад ва ла ся па лі тыч ны мі фу ту ро ла га мі 
на бу ду чую пя ці год ку. Мож на коль кі за ўгод на 
фан та зі ра ваць на тэ му «смя рот нас ці» на шай 
эка на міч най ма дэ лі і ла дзіць бу та фор скія «па-
ха валь ныя пра цэ сіі». За ня так гэ ты ня ўдзяч ны і 
бес сэн соў ны, бо бе ла рус кая эка на міч ная ма-
дэль пра цуе. Гэ та га лоў нае. І гэ та — бяс спрэч-
ны факт. Для пры кла ду вазь му толь кі адзін з 
кі рун каў эка на міч на га раз віц ця ма гі лёў скага 
рэ гі ё на — знеш не эка на міч ную дзей насць 
прад пры ем стваў і ўста ноў.

Але спа чат ку пра геа гра фію. Ма гі лёў шчы-
на раз ві вае ганд лё выя су вя зі са 114 дзяр жа-
ва мі све ту, у якія ажыц цяў ля ец ца экс парт 
та ва раў і па слуг на міль яр ды аме ры кан скіх 
до ла раў. Мы пра да ём за мя жу шы ны, мэб лю, 
ліф ты і аб ста ля ван не, чы гу нач ныя ва го ны, 
сін тэ тыч ныя ва лок ны, мя са ма лоч ныя і ін шыя 
пра дук ты.

Пры вя ду адзін ці ка вы вы па дак. У 2018 го-
дзе ва Уні вер сі тэ це Дэ ні са на (штат Агая, 
ЗША) за куб кам гар ба ты з аме ры кан скі мі 
ка ле га мі аб мяр коў ва лі пы тан не не аб ход нас-
ці ад ме ны санк цый су праць бе ла рус кіх прад-
пры ем стваў. І я са здзіў лен нем уба чыў на 
ста ле на шы бе ла рус кія «да ма ча яў скія» пер-
ні кі, ім пар та ва ныя ў ЗША кам па ні яй Еuрhоrіа 
Fаnсу Fооd Іnс. Дро бязь, ска жа це вы, — але 
ж пры ем на.

Ма гі лёў шчы на экс пар туе не толь кі пра-
мыс ло вую пра дук цыю. Сён ня ак тыў на раз ві-
ва ец ца экс парт кам п'ю тар ных, бу даў ні чых, 
ін жы нер ных і ту рыс тыч ных па слуг, па слуг у 
га лі не куль ту ры і ад па чын ку, аду ка цыі і ахо вы 
зда роўя. Мы крок за кро кам асвой ва ем рын кі 
Ра сіі і Еў ро пы, ру ха ем ся ў кра і ны Аф ры кі, Ла-
цін скай Аме ры кі і Бліз ка га Ус хо ду.

Та му да зволь це не па га дзіц ца з мер ка-
ван нем, ні бы та на ша эка но мі ка не жыц ця-
здоль ная ды шкод ная. Як вя до ма, кры тэ рый 
іс ці ны — прак ты ка, а прак ты ка да каз вае, што 
на ват ва ўмо вах глы бо кіх эка на міч ных кры-
зі саў бе ла рус кая эка на міч ная ма дэль мае 
над звы чай ную ўстой лі васць і здоль насць 
эва лю цы я на ваць.


