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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Зда ец ца, зу сім ня даў на ад зна ча лі на-
ды ход 2015-га, а вось ён ужо пра мчаў-
ся, стры но жыў ко ней і ча кае толь кі, каб 
пе ра даць эс та фе ту ма ла до му 2016-му 
ды за стац ца ў гіс то рыі. А там, у гіс то рыі 
(пры нам сі на шай кра і ны) яму зной дзец ца 
вар тае мес ца. Бо быў ён ба га ты на па-
дзеі ў жыц ці Бе ла ру сі — і ў пла не між на-
род ных ста сун каў, і ва ўнут ра ных, на шых 
спра вах. Быў ён ня прос ты — кры зіс у су-
се дзяў ад гук нуў ся і ў нас. Але, на сы ча ны 
па дзея мі, праб ле ма мі, по шу ка мі шля хоў 
іх вы ра шэн ня, 2015-ты на са мрэч быў у 
мно гім па ка заль ны перш за ўсё для нас 
са міх. Мы ад чу лі і асэн са ва лі, што жыць 
у спа кой най кра і не — гэ та са праўд нае 

вя лі кае шчас це; мы ўба чы лі, што ўлас-
най Ра дзі май, якая год на вы гля дае на 
між на род най арэ не і мае свой ад мет ны 
го лас, які чу юць і да яко га пры слу хоў ва-
юц ца, мож на га на рыц ца; мы зра зу ме лі, 
што ра зам, згур та ваў шы ся і пад трым лі ва-
ю чы адзін ад на го, рэ аль на пе ра адо лець 
лю быя цяж кас ці. За гэ та трэ ба ска заць 
дзя куй ня прос та му 2015-му, бо ў ім мы 
ста лі муд рэй шы мі і мац ней шы мі, на ву чы-
лі ся ад роз ні ваць і ца ніць са праў ды важ-
нае ў жыц ці.

З гэ тым каш тоў ным на быт кам мы су-
стра ка ем 2016-ты, які так са ма бу дзе 
ня прос тым. Але ж — не су мнен на — і 
ці ка вым, і на сы ча ным но вы мі па дзея мі 

і ўра жан ня мі. Бу дзем гу ляць вя сел лі, ад-
праў ляць дзя цей у шко лу, се яць збож жа, 
збі раць ура джай. За сы наць з упэў не нас-
цю, што заўт ра бу дзе; пра чы нац ца з пе ра-
ка на нас цю, што но вы дзень — доб ры. І ў 
нас аба вяз ко ва ўсё атры ма ец ца — пра жы-
тыя людзь мі сот ні, ты ся чы га доў свед чаць, 
што ме на ві та так бы вае з ты мі, хто ве рыць 
у ся бе і сваю зям лю.

А сва ім чы та чам у но вым го дзе мы абя-
ца ем, што на пе ра дзе ў нас шмат ці ка вых 
су стрэч і шчы рых раз моў, доб рых на він і 
су мес най твор час ці. Дзя куй, што за ста лі ся 
ра зам з на мі і ў 2016-м. Ня хай для кож на га 
з вас ён ста не го дам зда роўя, на тхнен ня і 
доб рых на быт каў!

УСЁ Ў НАС АТРЫ МА ЕЦ ЦА!

Ма лень кія жы ха ры ста лі цы 
Алі на і Ра ман ЯС КЕ ВІ ЧЫ 
і Аляк сей і Ксе нія СЦЕ ПА НО ВІ ЧЫ.


