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Пану Міністру Закардонных Спраў Украінскай Дзяржавы
Надзвычайная Беларуская Дэлегацыя, прыехаўшая ў Кіеў 19.ІХ.1918 па загаду Беларускага Ўраду, аддала п. Міністру Закардонных Спраў свае паўнамоцтвы і, выясьніўшы
ў цэлым радзе нарад з прадстаўнікамі Міністэрства сваю місію, прасіла Ўкраінскі Ўрад
аб афіцыяльным прызнаньні незалежнасьці Беларускае Дзяржавы і аб помачы ей дзеля
ўмацаваньня дзяржаўнасьці і стварэньня аружнае сілы для самаабароны. У адказ на гэта
Дэлегацыі было заяўлена, што Ўкраінскі Ўрад гатоў пайсьці насустрач жаданьням Беларусі
як у памянутых вышэй пытаньнях, так і ў справе звароту занятых Украінай палудзенных
беларускіх паветаў.
9.Х Дэлегацыя была прынята панам ГЕТМАНАМ, каторы, выслухаўшы справу, заверыў
Дэлегацыю аб сваей прыхільнасьці і, пацьвярджаючы фактычнае прызнаньне Ўкраінскім
Ўрадам незалежнасьці Беларускае Дзяржавы, абяцаўся ўчыніць крокі дзеля хутчэйшага разгляду і разьвязкі Радай Міністраў справы афіцыяльнага прызнаньня беларускае
незалежнасьці.
11.Х Дэлегацыя падала п. Міністру Закардонных Спраў просьбу на пісьме, каб беларускае пытаньне было ў тэрміновым парадку паднята ў Радзе Міністраў. У канцы мінулага
месяца яна йшчэ раз зьвярнулася да Міністэрства Закардонных Спраў1 і ўрэшце была ў
п. Старшыні Рады Міністраў, выясьняючы сьпешнасьць сваей справы.
Нягледзячы на гэта, справа Беларусі ў Радзе Міністраў дагэтуль не разглядалася. А за гэты час Савецкая Расея акупіравала новую паласу беларускае зямлі зь местам
Магілёвам2.
Дэлегацыя заяўляе, што кожын далейшы дзень зацяжкі, стаўляючы Беларусь перад
фактам акупацыі Савецкай Рэспублікай усё новых і новых абшараў Беларусі, абяcцэнівае
эвэнтуальную дапамогу Беларусам са стараны Ўкраінскай дзяржавы, каторая можа аказацца спозьненай, і адклад разьвязкі Радай Міністраў пытаньня аб прызнаньні незалежнасьці
Беларусі і аб помачы ей можа вытварыць палажэньне, роўна грознае як для Беларусі, так
і для Ўкраіны. Зьвяртаючы на гэта ўвагу Ўкраінскага Ўраду, Дэлегацыя яшчэ раз просіць
ускорыць разгляд Радай Міністраў закранутых Дэлегацыяй пытаньняў і, лічачы сваю далейшую бытнасьць у Кіеве да аканчацельнай разьвязкі справы бясплоднай, прыпыняе
сваю работу і варочаецца ў Менск дзеля справаздачы свайму Ўраду і атрыманьня далейшых інструкцый.
Дэлегацыя просіць Украінскі Ўрад даць афіцыяльны адказ Рады Міністраў беспасрэдна Народнаму Сакратарыяту ў Менску.

Праграма Ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі
Асновы працы габінэту — будаваньне і абарона незалежнай Беларускай Рэспублікі.
У загранічнай палітыцы габінэт будзе праводзіць:
1) прызнаньне незалежнай Беларусі і злучэньне ўсіх беларускіх зямель;
2) атрыманьне права голасу на сусьветнай канфэрэнцыі;
3) салідарнасьць з новымі дзяржаўнымі арганізацыямі1;
4) фэдэраваньне з суседзямі на аснове захаваньня maximum’а незалежнасьці Беларусі і
забесьпячэньня інтарэсаў яе2.
У унутранай палітыцы:
1) умацаваньне дзяржаўнай уласьці; пераняцьце дзяржаўных установаў;
2) арганізацыя беларускіх рад па ўсёй Беларусі; устанаўленьне самага цеснага зьвязку
з самаўпраўленьнямі;
3) утварэньне аружнай сілы дзеля абароны ладу;

