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Прынцыпы нацыянал-дзяржаўнай ідэі 
Дзяржава 
 
Нашым ідэалам з’яўляецца моцная дзяржава, 
якая з’яўляецца гарантам незалежнасьці, 
нацыянальнай і сацыяльнай справядлівасьці й 
адзінства народу. Моцная дзяржава - гэта не 
дыктатура, а ідэал дзяржавы, які стаіць па над 
класавымі і асабістымі інтарэсамі. Моцная 
дзяржава абараняе інтарэсы ўсёй нацыі, але 
не інтарэсы пэўнай яе часткі. Моцная 
беларуская дзяржава на дадзеным 
гістарычным этапе павінна адыгрываць у 
сусветнай палітыцы сваю ролю, падобную той, 
што адыгрывала ў сярэднявеччы Вялікае 
Княства Літоўскае. Мы выступаем супраць 
ўсялякіх саюзаў. Браты мусяць жыць кожны ў 
сваім доме, а не мы ў чыімсьці калідоры. 
Дзяржава у якой кожны грамадзянін, 
пастаўлены ў пэўныя ўмовы, можа рэалізаваць 
свае здольнасьці, уважаецца намі за 
вышэйшую форму арганізацыі грамадства. 
Беларуская дзяржава мусіць адстойваць 
нацыянальныя інтарэсы Беларусі і 
сацыяльныя інтарэсы беларусаў. Лёс 
беларускай дзяржавы й уласны лёс мусяць 
быць непадзельнымі для кожнага беларуса.  
 
Нацыя 
 
Мы нацыяналісты. У нашым разуменьні 
нацыяналізм – гэта здаровы сэнс нацыі. Гэта 
любоў да сваёй нацыі, але не нянавісьць да 
іншых. Нацыя гэта вышэйшы тып чалавечае 
супольнасьці, у якую інтэграваны ўсе індывіды 
й класы. Такім чынам дасягаецца 
нацыянальнае адзінства. Быць Нацыяй 
азначае мысліць пэўным чынам.     Мы ўсе 
з’яўляемся часткаю Нацыі, якая мае права 
валадарыць на сваёй зямлі. Самыя прыдатныя 
ўмовы для ўсебаковага развіцьця народу 
забясьпечвае толькі нацыянальная, 
незалежная дзяржава. Асновай нашага 
нацыяналізму 

з’яўляецца Нацыянальная Ідэя. Для нас 
нацыянальная Ідэя гэта не ідэя забітых, 
занядбаных і цёмных беларусаў. Гэта ідэя 
вялікай краіны і вялікага народа, дзякуючы 
якой мы павінны заняць сваё пачэснае мейсца 
сярод іншых нацыяў. Беларусы павінны стаць 
гаспадарамі ў сваёй краіне.  
 
Парадак 
 
У Кожным краі мусіць быць свой парадак. На 
нашай зямлі ён мусіць быць Беларускім! Наш 
Парадак - гэта заканемерны вынік разьвіцьця 
нашае нацыі. На аснове гістарычных падстаў, 
мы маем права на сваю дзяржаву, адпаведна 
маем права й на свой лад. Наш вялікі народ 
неаднаразова стаяў на мяжы зьнікненьня. 
Беларускі парадак, той чыньнік, дзякуючы 
якому беларусы змогуць не толькі захаваць 
свае традыцыі і ідэнтычнасьць, але й 
разьвівацца. Парадак патрэбны дзеля поспеху, 
бо кожнае дасягненне пачынаецца з парадку..  
 

                                                               K-s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Беларускі Стоўнхэндж 
 

Знойдзенае паблізу ад 
Оршы (Віцебская вобласць) 
каменнае збудаваньне 
можа быць старадаўняй 
абсерваторыяй або 
капішчам, лічаць удзельнікі 
першай навуковай 
экспедыцыі ва ўрочышчы 
Купа, арганізаванай 

Інстытутам гісторыі Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі сумесна з беларускімі 
уфолагамі. Узначальваў экспедыцыю 
кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі Эдвард 
Зайкоўскі. 

Такім чынам, вучоныя падключыліся да 
даследаваньня Купы, якім дагэтуль займаліся 
толькі энтузіясты, актывісты пакуль не 
зарэгістраванага Уфалагічнага камітэту. 

На схіле берага Дняпра дасьледчыкі 
знайшлі каля 40 валуноў. У цэнтры комплексу 
ўзвышаецца вялікі камень дыяметрам каля 
двух метраў. Астатнія дыяметрамі 0,6 0,9 
метра ствараюць вакол яго два колы. 
Комплекс камянёў ужо назвалі беларускім 
Стоўнхенджам. 

На думку ўфолага, на карысьць таго, 
што скопішча валуноў магло выкарыстоўвацца 
ў якасьці каменнага календара, гаворыць 
колавая структура збудаваньня. Цалкам 
верагодна, што такім чынам людзі вызначалі 
дзень летняга сонцастаяньня й наступную за 
ім Купальскую ноч. Магчыма, ад Івана Купалы 
пайшла й назва ўрочышча - Купа. Мяркуемая 
абсерваторыя знаходзіцца на шырыні 54 
градусы, аптымальнай для назіраньня за 
Месяцам. 

Аднак больш рэалістычнай вучоным 
уяўляецца версія, што на гэтым месцы 
размяшчаўся язычніцкі храм, тут стаялі ідалы 
й прыносіліся ахвяры Багам. 

На думку ўдзельнікаў экспедыцыі, 
каменны комплекс - тварэньне рук чалавека. У 
радыусе некалькіх кіламетраў якога небудзь 
значымага скопішча камянёў ня знойдзена, а 
літаральна ў 10 метрах ад валуноў археёлагі 
раскапалі неалітычную стаянку, датуемую 
трэцім тысячагодзьдзем да нашай эры. 

 

 
 
 

 
 

 
Першы шурф быў зроблены каля 

вялікага валуна, размешчанага ў цэнтры 
комплексу. Капаць было вельмі цяжка, глеба ў 
гэтым месцы перамяшаная з гравіем. Эдвард 
Зайкоўскі зрабіў выснову, што некалі тут 
працякаў ручай, які й намыў гэтую пароду. А 
культурны слой, калі ён быў на гэтым месцы, 
зьнесла ў Дняпро. 

Археолаг таксама зьвярнуў увагу, што 
камяні размешчаны на схіле. Хутчэй за ўсё, 
яны спаўзлі па меры таго, як Дняпро драбнеў і 
яго воды апускаліся ўсё ніжай. Значыць, 
паводле яго слоў, каменны комплекс 
размяшчаўся з самага пачатку ў іншым месцы, 
на роўнай гарызантальнай паляне, і геаметрыя 
збудаваньня была іншай. 

Пасьля апрацоўкі звестак экспедыцыі 
будзе прынята рашэньне аб далейшым 
даследаваньні комплексу й магчымым яго 
ўключэньні ў Дзяржаўны сьпіс гісторыка 
культурных каштоўнасьцей Беларусі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Гутарка з актывістам арганізацыі “РІД”  

 

 

 Будзьце ласкавы прадстаўцеся 
Сяргей, актывіст арганізацыі “РІД” 

 
 Распавядзіце калі-ласка пра вашу арганізацыю  

Калі я правільна зразумеў, Вы хочаце дазнацца пра 
структуру, колькасьць, мэту, мэтады дзеяньня і г.д. 

Наша маладая арганізацыя ставіць сабе за мэту барацьбу з 
сучаснай антынацыянальнай сістэмаю і стварэньне альтэрнатыўнага 
шляху разьвіцьця Нацыі і не толькі. Што тычыцца колькасьці 
арганізацыі, то зараз яна невялікая, але за колькасьцю мы не гонімся. 
Галоўнае – якасны склад.  

Зараз ва Украіне адбываецца крызіс нацыяналістычнага 
руха. У чым палягае крызіс?У нястачы выдатнае ідэалогіі? У грошах? 
Ці адсутнічаюць патрыёты? Ідыёлагамі Украіна багата. Патрыётамі 
таксама. Тады ў грошах? Грошы выратуюць Украіну? Гэта нонсэнс. 
Нацыяналізм заганяюць ў матэрыяльную пастку. 

Нацыяналістам нехапае Ідэі адносна здабыцьця Украіны. 
Якім чынам Украіна наканец будзе належаць украінцам? Які шлях 
абраць? Выбары? Час адкінуць ілюзіі, што сістэма нам гэта дазволіць. 
Гэта ў 20-30 гадах мінулага стагодзьдзя дэмакратыя была ў форме 
свавольства і анархіі. Сучасная дэмакратыя-гэта жорсткая сістэма з 
праявамі таталітарызму (наяўнасьць забароненых ідэалогій, жорсткія 
рэпрэсіўныя органы, замбуючыя ЗМІ і г.д. Яна хаваецца за прыгожымі 
фразамі і пужае “чалавеканянавісьцю” іншых ідэалогіяў. Цяпер 
шляхам выбараў правым да ўлады не прыйсьці (па скрайняй меры ва 
Украіне й шэрагу краінаў Эўропы даклада). Папярэдніх памылак 
дэмакратыя не дапусьціць.  

Збройная рэвалюцыя? Ці мажліва зараз пабудаваць 
падпольную тэрарыстычную арганізацыю? І наогул, ці патрэбна 
збройная рэвалюцыя? Украінцаў і так штогод меншае на сотні тысяч, 
а рэвалюцыя-гэта мільённыя ахвяры. 

Трэці шлях. Які ён? Можа, варта чакаць месію? Ці дапамогі 
з-за кардону? Чаканьне чагосьці-гэта ўсяго адмазка, праява 
нямогласьці да дзеяньняў. Патрэбна спадзявацца на ўласныя сілы, і 
толькі на іх 

У чым памылкі сучасных нацыяналістычных арганізацыяў? У 
недасканаласьці структуры? У адсутнасьці фінансаваньня (зноўку 
грошы!). У кар’ерыстах, якія іх запаланілі? 
Усё гэта разам робіць арганізацыі слабымі. Яшчэ да гэтага дадаюцца 
прамы ціск улады і недаступнасьць да СМІ. Я думаю, што падобныя 
праблемы узьнікаюць не толькі ў украінскіх правых.  

Мы адмовіліся ад структуры. Такая арганізацыя можа 
існаваць пры мінімільным фінансаваньні і там не будзе мейсца 
кар’ерыстам. У арганізацыі няма адзінага цэнтру, які б мог быць ўзяты 
пад кантроль рэжымам. Ціск улады? На каго? Рэжым можа злавіць 
асобных людзей, якія слаба або амаль нічым не звязаныя з іншымі. 
Чым мацней улада змагаецца з арганізацыяй, тым хутчэй мы 
пераможам. Адсутнасьць уплыву на СМІ? А навошта? Найлепшая 
прапаганда ажыццяўляецца на вуліцы, у розных установах, у вузах і 
школе, напрамую. Арганізацыя будзе ствараць ўласныя СМІ, якія 
будуць лакальнымі і практычна незалежнымі ад фінансаў і ад ўплыву 
рэжыма. Як вынік СМІ ўжо не змогуць замоўчваць дзейнасьць 
арганізацыі.  
 Іншымі словамі, нацыяналізм мусіць стаць татальным. Ён 
мусіць быць прысутны паўсюль. Такі сабе Татальны Нацыяналізм. 
 У арганізацыі з часам мусіць узьнікнуць такі сабе каставы 
падзел, калі кожны будзе рабіць тое, да чаго найбольш прыдатны: 
ідэалогія, прапаганда, акцыі. Але мы не будзем праводзіць піар-акцыі, 
мітынгі і г.д., таму што карысьці з гэтага мала, а арганізацый, якія 
гэтым займаюцца й так дастаткова. Зразумела, што сябар «РІД» можа 
браць удзел ў такіх мерапрыемствах. Напрыклад, я часта бяру удзел 
ў мерапрыемствах, якія праводзяяць якія-небудзь нацыяналістычныя 
арганізацыі.  
 Сістэму нельга будзе зьнішчыць да тае пары - пакуль 
арганізацыя не стане мацней за яе. Таму патрэбна умацоўваць 
арганізацыю і паслабляць рэжым. З часам арганізацыя набудзе сілы, 
якія зраўляюцца з дзяржаўным апаратам. З гэтага моманту й 
пачнецца структурызацыя арганізацыі.  
 Зразумела, што для рэалезацыі ўсяго гэтага нам яшчэ 
патрэбна працаваць й працаваць, але мы маем на руках акрэсьлены 
план дзеяў. 
   
 Распавядзіце пра агульны стан правага руху Украіны 

Як я ўжо казаў, правы рух ў крызісе. Багата хто, нажаль, 
жыве ў 30-40 гадах. Багата хто займаецца трактоўкай гісторыіі, 
аплаквае паразы, стварае безліч новых ідэяў, але ніхто не можа 
прапанаваць акрэсьлены шлях да перамогі. Такі шлях прапануем мы! 
Але гэты шлях нікому не навязваем! 
  
 З кім з нацыянальных 
арганізацыяў вы сябруеце? 

Прынцыповых разыходжаньняў у ідэалогіі і мэце арганізацыі “РІД” і 
іншых правых арганізацыяў няма, таму мы ўпрынцыпе можам 
супрацоўнічаць амаль ў ўсімі. Але ў нашай арганізацыі не будзе 
адзінага цэнтру (да пары, да часу). І, адпаведна, арганізацыйных 
органаў, якія падпісваюць ўсялякія мемарандумы пра супрацу, 
таксама няма. 

Калі дзеяньні іншай арганізацыі будуць правільнымі (альбо 
наадварот), то адпаведна прапагандыскія цэнтры ўкажуць на гэта. Усе 
праукраінскія дзеяньні вітаюцца, а антыукраінскія-наадварот.У акцыях 
іншых арганізацыяў могуць браць удзел і нашыя актывісты.  
 
 Вашае стаўленьне да УНТП ды падобных да іх па ідэалогіі 
арганізацыі 
 

Як я вышэй казаў, да іншых арганізацыяў мы ставімся ў 
залежнасьці ад таго, як яны сябе паводзяць. Гэта адносіцца й да 
УНТП 
 
 Як адносіцеся да Беларусі? 
 

Беларусы й Украінцы-гэта Нацыі, якія маюць дужа звязаную 
гісторыю, культуру, кроў і духоўнасьць. Мы мусім змагацца супраць 
сучаснага светаладу й будуваць новы разам 
  
 Ваша ацэнка палітыкі А.Лукашэнкі і беларускай апазіцыі? 

Наколькі я разумею, Лукашэнка праводзіць палітыку 
дэнацыяналізацыі беларусаў, што адбываецца поруч з некаторымі 
“посьпехамі” ў іншых сферах. Але як нацыяналіст лічу, што ўсе іншае 
мусіць вырашацца ў межах нацыянальнага. Адзінае, што грэе сэрцэ, 
то гэта яго антыліберальная палітыка. 
 Адносна апазіцыі, я не настолькі абазнаны, але я 
сустракаўся з вашымі апазіцыянерамі ў Кіеве на акцыях украінскіх 
правых. На жаль, вялікае розьніцы з нашай апазіцыяй не пабачыў. 
Лібералы - яны ва Украіне і ў Беларусі аднолькавыя. А менавіта з 
вашымі лібераламі й даводзілася сустракацца. Хаця, вядома, што 
Украіну наведвалі і беларускія нацыяналісты. Аднак паўтаруся, што 
гэта погляд збоку. На жаль украінцы успрымаюць унутраную палітыку 
Лукашэнкі і апазіцыі праз пэўную прызму палітычных паглядаў той ці 
іншай палітычнай сілы. Спадзяюся, што беларускія й украінскія 
нацыяналісты супрацоўнічаючы зменяць гэткую сітуацыю. 
 
 Як ставіцеся да NS і WP ідэяў? 
  

Калі вы пытаецеся пра ідэалогію ўцэлым, то да NS і WP 
ідэалогій ставімся нармальна, але не лічым, што яны выратуюць 
Украіну. Тым больш, ідяй WP прыкрываюцца антынацыянальныя 
элементы.  Але самі мы выступаем за вызваленьне ад 
антынацыянальных сістэм ўсіх Белых Нацый. Наш прынцып: моцныя 
Нацыі-моцная Раса 
 
 Напрыканцы некалькі словаў нашым чытачам. 
 

Заўжды спадзявайцеся на ўласныя сілы й не сумнявайцеся ў 
Нацынальнай Ідэі.  Жадаю цяжкіх баёў, але хуткае перамогі! Хай 
жыве Беларусь! 
 
Вельмі дзякую за гутарку. Слава Украіне! 
 
Сайт арганізацыі: http://rid.org.ua/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

КРОВЬ ГЕРОЕВ СВЯЩЕННЕЕ ЧЕРНИЛ МУДРЕЦОВ  
 

За последние годы материальное и 
духовное напряжение достигло на Западе 
такой степени компрессии, что его можно 
преодолеть только путем борьбы. В 
современную эпоху, в условиях военного 
времени это напряжение необходимо 
контролировать и преобразовать в 
динамику новой цивилизации, и не только 
посредством абстрактных идей, общих 
допущений и уже известных, хотя и 
неосознанных мифов. Сегодня, чтобы над 
руинами поверженного и проклятого мира 
для Европы занялась заря новой эпохи, 
требуется гораздо более глубокое и 
существенное действие. 

Однако в этой перспективе многое будет зависеть от того, какую 
форму индивид придаст боевому опыту: т.е. сумеет ли он подняться 
до уровня героизма и самопожертвования, как личного катарсиса, как 
средства освобождения и внутреннего пробуждения. И не только для 
окончательного и триумфального выхода из перипетий нынешнего 
бурного периода, но также и для придания формы и смысла тому 
порядку, который установит победа. Эта задача наших бойцов - 
внутренняя, невидимая, лишенная красивых жестов и высоких слов - 
будет иметь решающий характер. Именно в ходе самого сражения 
необходимо пробуждать и укреплять силу, которая, преодолевая 
мучения, лишения и кровь, будет способствовать новому созиданию 
своим новым великолепием и всемогущим миром. 
Поэтому сегодня необходимо постигать действие в чистом виде на 
поле битвы, и не только в смысле мужеской аскезы, но также и 
великого очищения на пути к высшим формам жизни, 
представляющим ценность самих по себе; в то же время это означает, 
в определенном смысле, возврат к древней традиции ариев. Из 
глубины времен долетают до нас слова: "Жизнь - как лук, душа - как 
стрела, абсолютный дух - как цель, которую должна поразить стрела". 
И сегодня тот, кто в бою находит себя в этом образе, сумеет выстоять 
там, где падут другие; он будет обладать неодолимой силой. Этот 
новый человек преодолеет в себе всю драму, всю темноту и весь 
хаос; он будет приближать наступление новых времен, начало нового 
развития… Этот героизм лучших, согласно определению изначальной 
арийской традиции, может на самом деле приобрести пробуждающую 
функцию; т.е. функцию восстановления контакта, утерянного за много 
веков, между миром и сверх-миром. Тогда сражение перестанет быть 
всего лишь ужасной большой бойней, не обретет характер отчаянной 
безысходности, вызванной жаждой власти, но превратится в 
доказательство права и миссии великого народа. В этом случае 
состояние мира не будет означать погружение в каждодневную 
обывательскую тьму или удаление от духовного напряжения борьбы, 
но напротив - реализацию такого напряжения.  
Именно ради этого сегодня мы вновь хотим обрести веру наших 
предков, прекрасно выраженную в следующих словах: "Кровь героев 
священнее чернил мудрецов и молитв верующих". Именно эта идея 
лежит в основе традиционной концепции, в соответствии с которой в 
"священной войне" в гораздо большей степени задействованы не 
люди, а изначальные мистические силы расы. Это они, эти 
первозданные силы, создают мировые империи и даруют человеку 
"победоносный мир".   
 

Julius EVOLA  

 

“LA DOTTRINA ARIA DI LOTTA E VITTORIA”  

 

 

 

 

                               Варта задумацца   

Апошнім часам ў Эўропе і краінах, дзе традыцыйна 
пераважала белае насельніцтва, значна павялічылася колькасьць 
небелага насельніцтва, якое ўжо пачынае “качаць” свае правы (як 
прыклад-хваляваньні ў Францыі). Усё гэта ў хуткім часе можа 
прывесьці да сутыкненьняў на расавае глебе, а белае насельніцтва ў 
хуткім часе можа стаць меншасьцю на сваёй жа зямлі. Цяпер ў многіх 
мейсцах, белае насельніцтва не толькі саступае ў колькасьці 
прыхадням, але й пачынае пераймаць культуру й рэлігію апошніх. Пра 
ўсё гэта сьведчаць ніжэйзгаданыя факты, агучаныя заходняй прэсай:  

Адно зь вядучых выданьняў Злучанага Каралеўства «Times» 
засяродзіла ўвагу на наступнай навіне. Згодна апошняй статыстыцы, у 
сучаснай Вялікабрытаніі імя Мухамед стала другім па 
папулярнасьці для навароджаных хлопчыкаў. Менавіта гэтае імя 
ўвайшло ў «тройку імён-лідэраў» - канстатуе выданьне. І пакуль яшчэ 
ангельскае імя Джэк утрумлівае пальму первэнства, другому, ня менш 
традыцыйным для Ангельшчыны імені - Томас, прыйшлося саступіць 
свае пазіцыі навароджаным Мухамедам, і зьмясьціцца на трэцяе 
месца. 

І гэты факт для сучаснай Брытаніі настолькі жудасны, 
наколькі й абыдзены. Сёньня ў Вялікабрытаніі жувуць ужо мільёны 
мусульман. І пакуль гэтыя адсоткавыя суадносіны з карэннымі белым 
насельніцтвам Брытаніі усё яшчэ не на карысьць апошніх, 
нараджаемасьць сярод мусульман больш чым у тры разы перавышае 
аналягічны паказчык у карэннага насельніцтва Туманнага Альбіёну. 
Такім разам, час, калі прыйдзе так званае «заступленьне карэннага 
насельніцтва некарэнным» можна пралічыць ужо нават арыфмітычна. 
Гэткага роду трупныя плямы на целе некалі аднаго зь вялікіх 
эрапейскіх народаў — звычайнае наступства пагубнай 
«дэмакратычнай», зноснай, мульцірасавай палітыкі. 

А ў Нямеччыне мусульмане могуць скласьці большую 
частку насельніцтва ўжо ў 2046 годзе, згодна дадзеным новага 
дасьледваньня, праведзенага пры фінансавай падтрымцы МУС 
краіны. Асноўная  прычына імклівага  росту ісламскай супольнасьці 
краіны — устойлівы наплыў мусульманскіх мігрантаў ў Нямеччыну. 
Таксама, па дадзеным дасьледчыкаў, паступова павялічваецца й 
колькасьць немцаў абраўшых іслам. Так, толькі у перыяд з 2004 па 
2005,  больш за 4000 карэнных жыхароў краіны –  перайшлі ў 
іслам. 

У траціне самых густанаселеных акругаў ЗША большасьць 
жыхароў складаюць нябелыя амерыканцы(чарнаскурыя, азіяты і 
выхадцы з Лацінскае Амерыкі), паведамляе The New York Times. Калі 
лічыць ўсе 3100 акругаў краіны, то каляровая меншасьць 
ператварылася ў большасьць прыкладна ў кожнай дзесятай 
акрузе. Аб гэтым гаворыцца ў афіцыйным аналізе вынікаў перапісу 
насельніцтва, паведамляе газета.  

Найбольшы рост каляровага насельніцтва адбываецца ў 
прыгарадах амерыканскіх мегаполісаў, моцна разросшыхся ў апошнія 
гады. Прыток мігрантаў адбываецца, перадусім, з Лацінскае Амерыкі, і 
назіраецца ў гэтак званым сонечным поясе ЗША- штатах, якія 
знаходзяцца на крайнім Поўдні, Паўднёвым захадзе і Захадзе краіны. 
 З 2000 па 2006 годы ў малых гарадах і сельскае мясцовасьці 
насельніцтва павялічылася на 3%, аднак колькасьць 
латынаамерыканцаў ў гэтых раёнах ЗША за той жа тэрмін 
павялічылася на 22% з 2,6 мільёна да 3,2 мільёна чалавек. У 36 
акругах з насельніцтвам больш 500 тысячаў чалавек белае 
насельніцтва нелатынаамерыканскага паходжаньня засталося ў 
меншасьці. У 2000 годзе такіх акругаў было 29.  
 Па дадзеным даследчыкаў з бюро інфармацыі па праблемах 
народанасельніцітва ЗША, прыгарадныя раёны і сельская 
мясцовасьць прывабліваюць эмігрантаў нізкімі коштамі і наяўнасьцю 
працоўных мейсцаў.  

А ў горадзе Зеленаградзе Калінградскае вобласьці быў 
знойдзены труп беларускага будаўніка. Як вызначыла сьледства, 
беларуса забіў узбецкі гастарбайтер за тое, што яму нібыта пачулася 
ў свой бок слова "Чорны". Такія рэчы застаўляюць усур'ёз задумацца 
пра адэкватнасьць прыхадняў з поўдню.  

Усё вышэйзгаданыя факты сведчаць пра тое, што палітыка 
эўрапейскае дэмакратыі і лібералізму знаходзіцца ў глыбокім крызісе. 
Дэмакраты абараняюць правы нацыянальных і сэксуальных 
меншасьцяў, а па вялікім рахунку, каго заўгодна, але не карэннага 
насельніцтва. Эўрапейцам і нам, як частцы Эўропы, варта задумацца, 
наконт таго, якая нас чакае будучыня... 

Dr.

    

    

    

    

    

 

Наклад: 30 асобнікаў 
Сувязь з намі: belparadak@gmail.com 
 


