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Парт нё рыПарт нё ры

НО ВЫ ЭТАП
У ГІС ТО РЫІ

Аляк сандр Лу ка шэн ка 29 мая 
пры ме ўдзел у са мі це ЕА ЭС у Нур-Сул та не
А ў дру гой па ло ве го да Прэ зі дэн та ча ка юць у Ка зах-

ста не з афі цый ным ві зі там. Аб гэ тым пад час раз-

мо вы з жур на ліс та мі ў На цы я наль ным прэс-цэнт ры 

за явіў Ер му ха мет Ер тыс ба еў, Над звы чай ны і Паў-

на моц ны Па сол Ка зах ста на ў Бе ла ру сі. Ме ра пры-

ем ства бы ло пры све ча на па за чар го вым вы ба рам

Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Ка зах стан, якія ад бу дуц ца 

9 чэр ве ня гэтага го да.

Ад стаў ка 19 са ка ві ка 2019 го да пер ша га кі раў ні ка кра і -
ны Нур сул та на На за рба е ва ста ла вы ключ най па дзе яй не 
толь кі для су свет най су поль нас ці, але і для па лі тыч ных 
дзея чаў Ка зах ста на. Пер шы прэ зі дэнт Ка зах ста на вы-
зна чыў і свай го пе ра ем ні ка Ка сы ма-Жа мар та Та ка е ва. 
Сім ва ліч на, што яго апош ні да на зна чэн ня афі цый ны ві зіт 
на па са дзе стар шы ні се на та быў у Бе ла русь, дзе ён су-
стра каў ся з на шым Прэ зі дэн там і пар ла мен та ры я мі.

«Трэ ба зняць лю бую ня вы зна ча насць», — з та кім па сы-
лам прэ зі дэнт Та ка еў аб' явіў бу ду чыя вы ба ры. Чар го вае 
га ла са ван не па він на бы ло ад быц ца ў кра са ві ку 2020 го да, 
але па лі тыч ныя элі ты ра зу ме лі, што з мер ка ван няў ле гі-
тым нас ці і на род най пад трым кі кі раў ні ка дзяр жа вы па трэб-
на ра ней шая элек та раль ная кам па нія. «Пры чым вы ба ры 
па він ны быць кан ку рэнт ны мі, спра вяд лі вы мі, сва бод ны мі 
і аль тэр на тыў ны мі», — пра ка мен та ваў па сол.

Ка сым-Жа март Та ка еў на стро е ны на за ха ван не пе ра-
 ем нас ці стра тэ гіч на га кур су Нур сул та на На за рба е ва. 
«А стра тэ гіч ны курс Нур сул та на Абі ша ві ча быў та кі — увай сці 
ў ся рэ дзі не ста год дзя ў 30 са мых раз ві тых кра ін све ту», — 
ад зна чыў па сол Ка зах ста на і да даў, што не су мня ва ец ца 
ў пе ра мо зе дзе ю ча га кі раў ні ка дзяр жа вы.

У якас ці кан ды да таў на най вы шэй шую дзяр жаў ную 
па са ду за рэ гіст ра ва ныя сем ча ла век. Сур' ёз ным гуль цом 
кам па ніі, на дум ку па сла, з'яў ля ец ца Амір жан Ка са наў, 
кі раў нік апа зі цый най пар тыі «Лёс на цыі». Упер шы ню ў 
гіс то рыі кра і ны ба ла ту ец ца на прэ зі дэнц тва жан чы на — 
Да нія Ес па е ва ад пар тыі «Свет лы шлях».

«Прэ зі дэнц кая вы бар чая кам па нія, якая ця пер пра хо дзіць 
у Ка зах ста не, толь кі на пер шы по гляд мо жа здац ца вель мі 
прос тай для ўла ды», — ска заў Ер му ха мет Ер тыс ба еў.

Ад каз ва ю чы на пы тан не жур на ліс таў на конт зме ны 
кур су еў ра зій ска га су пра цоў ніц тва бу ду чым прэ зі дэн там, 
па сол ад зна чыў, што ў Ка зах ста не не бы ло, ня ма і не бу дзе 
аль тэр на ты вы еў ра зій скай ін тэ гра цыі: «Мы іш лі і бу дзем 
іс ці па гэ тым шля ху. Мы бу дзем па шы раць, вы во дзіць на 
но вы якас ны ўзро вень Еў ра зій скі эка на міч ны са юз. Ён 
бу дзе пры ваб ным не толь кі для бы лых рэс пуб лік Са вец-
ка га Са ю за. Я ўпэў не ны, што ХХІ ста год дзе — ста год дзе 
ін тэ гра цыі». Пры гэ тым за ха ва ец ца ста ноў чая ды на мі ка і 
двух ба ко вых ад но сін Бе ла ру сі і Ка зах ста на, та ва ра аба рот 
па між які мі ўжо да сяг нуў амаль міль яр да до ла раў.

Са чыць за вы ба ра мі ў Ка зах ста не бу дуць звыш 700 на-
гля даль ні каў, з іх 350 ад АБ СЕ. 9 чэр ве ня вы бар чы ўчас так 
з 7.00 да 20.00 бу дзе пра ца ваць у па соль стве ў Мін ску. Пас-
ля га ла са ван ня ЦВК Ка зах ста на мае сем дзён для вы зна-
чэн ня, апуб лі ка ван ня і рэ гіст ра цыі вы бра на га прэ зі дэн та.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Учо ра ў Па лац Не за леж нас ці 

пры бы лі афі цый ныя прад стаў ні-

кі Бе ні на, Бра зі ліі, Да ніі, Іс па ніі, 

Еме на, Рэс пуб лі кі Ка рэя, Маль ты, 

Сла ве ніі і Уган ды, каб пе ра даць 

кі раў ні ку дзяр жа вы дып ла ма тыч-

ныя да ку мен ты, якія ўру ча юц ца 

за меж ным па слом пры пер шым 

прад стаў лен ні і свед чаць яго пры-

зна чэн не.

Без дыс кры мі на цыі 
і кан флік таў

Прэ зі дэнт пе ра ка на ны, што на бе-
ла рус кай зям лі па слы бу дуць ад чу ваць 
ся бе ўпэў не на і ў бяс пе цы. «Мы па пра-
ве га на рым ся тым, што ў нас ня ма ра-
са вай дыс кры мі на цыі, ад сут ні ча юць 
раз ла ды і кан флік ты на на цы я наль най, 
рэ лі гій най пад ста ве», — да даў ён.

Бе ла рус кі лі дар вы ка заў упэў не-
насць, што па слам бу дзе кам форт на 
ажыц цяў ляць дып ла ма тыч ныя функ-
цыі, па коль кі асно вы на шай знеш няй 
па лі ты кі — мі ра люб насць, шмат век-
тар насць, уз ва жа насць, пас ля доў насць 
і прад ка заль насць.

І тыя, хто па дзя ляе гэ тыя па ды хо-
ды, хто пры хо дзіць да нас з мі рам і 
доб ры мі на ме ра мі, заў сё ды зной дуць 
у Бе ла ру сі ра зу мен не і пад трым ку ў 
рэа лі за цыі ўсіх кан струк тыў ных пла наў 
і ідэй, рэ зю ма ваў ён.

На дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, сён ня 
над звы чай за па тра ба ва на кан струк-
тыў ная ро ля дып ла ма тыі і дып ла ма таў, 
якія ўмен нем слу хаць і чуць, вес ці пе-
ра мо вы і зна хо дзіць кам пра мі сы да-
па ма га юць пе ра адо лець скла да нас ці 
і роз на га лос сі ў між на род ных ад но сі-
нах.

«У су час ным све це, які раз дзі ра-
ец ца су пя рэч нас ця мі, ня спын ны мі 
ва ен ны мі кан флік та мі, ганд лё вы мі 
вой на мі і санк цы я мі, эк стрэ міз мам і 
не цяр пі мас цю, ін шы мі бес прэ цэ дэнт-
ны мі вы клі ка мі і па гро за мі, Бе ла русь 
мэ та на кі ра ва на і пас ля доў на пра соў-
 вае мір ны і ўсё аб дым ны па ра дак 
дня», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Ён да даў, што на ша кра і на шчы ра 
на цэ ле на на аб наў лен не дыя ло гу па 
ўма ца ван ні мер бяс пе кі і су пра цоў ніц-
тва ў Еў ра ат лан ты цы і Еў ра зіі. Акра-
мя та го, мы на цэ ле ны на ства рэн не 
дзейс ных ме ха ніз маў парт нёр ства 
па між роз ны мі ін тэ гра цый ны мі аб' яд-
нан ня мі, фар мі ра ван не спры яль на га 
клі ма ту для ганд лё ва га, эка на міч на га 
і ін вес ты цый на га ўза е ма дзе ян ня.

Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў над зею 
на пад трым ку з бо ку дзяр жаў пры сут-

ных па слоў па гэ тых і ін шых тэ мах уза-
ем на га ін та рэ су.

Рэ зер вы су пра цоў ніц тва
Па сло вах бе ла рус ка га лі да ра, мы 

вель мі ша ну ем ад но сі ны з кож най з 
дзяр жаў, чые прад стаў ні кі ўчо ра зна-
хо дзі лі ся ў Па ла цы Не за леж нас ці.

Па вод ле яго слоў, Да нія — перс пек-
тыў ны парт нёр для Бе ла ру сі, з якім мы 
ма ем на мер раз ві ваць больш пра дук-
тыў нае су пра цоў ніц тва. Агуль ная для 
на шых кра ін за да ча — пад трым ка мі ру 
і ста біль нас ці ў Еў ра пей скім рэ гі ё не. 
Бе ла ру сі важ ны дыя лог з дац кім бо кам 
па гэ тым і ін шых пы тан нях двух ба ко-
ва га па рад ку дня, а так са ма раз віц цё 
кан так таў у га лі не ганд лю, ін вес ты цый 
і энер га эфек тыў нас ці.

На ша кра і на так са ма на дае вя лі кае 
зна чэн не ўма ца ван ню су пра цоў ніц тва 
з Іс па ні яй. «Гэ та па цвяр джае пры зна-
чэн не ў лю тым гэ та га го да пер ша га па-
сла Бе ла ру сі ў Мад ры дзе», — на га даў 
Прэ зі дэнт і вы ка заў упэў не насць, што 
ана ла гіч ныя кро кі з іс пан ска га бо ку 
па ад крыц ці паў на вар тас на га дып ла-
ма тыч на га прад стаў ніц тва ў Мін ску 
ўма ца ва лі б ад но сі ны па між на шы мі 
кра і на мі.

«Мы здоль ныя пры кмет на пра су нуц-
ца ў на шым уза е ма дзе ян ні з Маль тай, 
якая, з'яў ля ю чы ся ад нос на не вя лі кай 
па тэ ры то рыі, коль кас ці на сель ніц тва 
дзяр жа вай, вы кон вае вель мі важ ную 
ро лю ў Еў ра пей скім са ю зе», — ад зна-
чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На дум ку Прэ зі дэн та, за апош нія га-
ды на шай кра і не ўда ло ся ства рыць са-
лід ную ба зу для раз віц ця і па шы рэн ня 
ўза ем на га су пра цоў ніц тва, су вя зяў са 
Сла ве ні яй, якая не ад на ра зо ва на спра-
ве да каз ва ла, што з'яў ля ец ца вя лі кім 
сяб рам Бе ла ру сі. «Мы ўдзяч ныя ва шай 
кра і не за пад трым ку на ша га імк нен ня 
да нар ма лі за цыі ад но сін з Еў ра са ю-
зам. Ста біль на ін тэн сіў ны і эфек тыў ны 
ха рак тар но сяць кан так ты бе ла рус кіх і 
сла вен скіх біз нес ме наў. На шы дзе ла-
выя ко лы га то выя да но вых су мес ных 
пра ек таў у энер ге ты цы, фар ма цэў ты-
цы, сель скай гас па дар цы, бу даў ніц тве 
і ін шых сфе рах», — да даў ён.

«Ад ным з пры яры тэ таў Бе ла ру сі ў 
Ла ці на а ме ры кан скім рэ гі ё не за ста ец-
ца раз віц цё су пра цоў ніц тва з Бра зі-
 лі яй. У фо ку се двух ба ко вых ад но сін — 
ума ца ван не па лі тыч на га дыя ло гу,
на рошч ван не та ва ра аба ро ту, ства рэн-
не су мес ных вы твор час цяў, — ска заў 
Прэ зі дэнт. — Раз ліч ва ем, што пра ца 
па сла бу дзе са дзей ні чаць вы ва ду бе-
ла рус ка-бра зіль скіх ад но сін на якас на 

но вы ўзро вень, які ад па вя дае па тэн цы я-
 лу на шых кра ін».

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува-
гу, што Емен тра ды цый на ўва хо дзіў 
у лік асноў ных парт нё раў Бе ла ру сі ў 
араб скім све це. Ён са шка да ван нем 
ад зна чыў, што кан так ты па між на шы мі 
кра і на мі бы лі за ма ро жа ныя з пры чы ны 
рэз ка га па гар шэн ня ва ен на-па лі тыч-
най сі ту а цыі ў Еме не. «У спра ве хут-
чэй ша га ад наў лен ня кра і ны, вяр тан ня 
яе да мір на га рыт му жыц ця Бе ла русь 
га то ва да па ма гаць, за бяс пе чыў шы 
па стаў кі ўся го та го, што вы раб ля ец ца 
ў на шай кра і не», — да даў бе ла рус кі 
лі дар.

Бе ла русь ад кры та для да лей ша га 
па глыб лен ня ўза е ма вы гад ных су вя зяў 
з Рэс пуб лі кай Ка рэя, асаб лі ва ў іна ва-
цый ных сфе рах. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
за пра сіў ка рэй скіх ін вес та раў для рэа-
лі за цыі вы со ка тэх на ла гіч ных ра шэн няў 
у Бе ла ру сі і ўма ца ван ня су пра цоў ніц-
тва ў га лі не аду ка цыі і ту рыз му.

«У рэ гі ё не За ход няй Аф ры кі раз гля-
да ем Бе нін у якас ці перс пек тыў на га 
ганд лё ва-эка на міч на га парт нё ра. Ін та-
рэ сам на шых кра ін ад па вя дае больш 
ін тэн сіў нае раз віц цё су пра цоў ніц тва і 
за бес пя чэн не ста біль на га рос ту эка-
но мі кі», — ска заў ён.

Бе ла русь га то вая пра па на ваць Бе-
ні ну шы ро кую га му тэх ні кі, спа жы вец-
кіх та ва раў і хар ча ван ня, аду ка цый ныя 
па слу гі. Прэ зі дэнт да даў, што мы ча-
ка ем ад бе нін ска га бо ку су стрэч ных 
іні цы я тыў для су мес най рэа лі за цыі.

«Па цвяр джа ем на шу ці ка васць да 
раз віц ця ўза е ма дзе ян ня з Уган дай. 
Ба чым перс пек ты вы ў на ладж ван ні 
ўза е ма вы гад на га су пра цоў ніц тва, у 
пер шую чар гу ў га лі не па ста вак бе-
ла рус кай скла да на тэх ніч най пра дук-
цыі, якая доб ра за рэ ка мен да ва ла ся-
бе на аф ры кан скім рын ку, а так са ма 
ства рэн ня су мес ных вы твор час цяў у 
ва шай кра і не», — ад зна чыў кі раў нік 
дзяр жа вы.

Па вод ле яго слоў, Бе ла русь раз ліч-
вае на са дзей ні чан не но ва га па сла ў 
рэа лі за цыі пра ек таў у ін шых сфе рах 
уза ем най ці ка вас ці, у пры ват нас ці па 
пад рых тоў цы ў Бе ла ру сі ква лі фі ка ва-
ных кад раў для Уган ды, су пра цоў ніц-
тве ў га лі не сель скай гас па дар кі, ахо-
вы зда роўя, аба ро ны, куль ту ры.

«Раз ліч ва ем, што пры ва шым ак-
тыў ным і пра фе сій ным ўдзе ле гэ та 
су пра цоў ніц тва бу дзе мац нець і ды на-
міч на раз ві вац ца, на паў няц ца но вы мі 
якас цю і змес там», — пад крэс ліў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ЧАС ДЫП ЛА МА ТЫІ
Прэ зі дэнт пры няў да вер чыя ліс ты па слоў 9 кра ін

20 мая стар шы ня Па ла ты прад стаў-

ні коў Ула дзі мір Анд рэй чан ка пры няў 

удзел у па ся джэн ні Са ве та Пар ла-

менц кай Асамб леі АДКБ у Біш ке ку 

(Кыр гыз ская Рэс пуб лі ка), па ве дам ляе 

прэс-служ ба ніж няй па ла ты бе ла рус-

ка га пар ла мен та.

У па ся джэн ні ўдзель ні ча лі дэ ле га цыі Ар-
ме ніі, Бе ла ру сі, Ка зах ста на, Кыр гыз ста на, 
Ра сіі і Та джы кі ста на. У якас ці на зі раль ні каў 
пры сут ні ча лі прад стаў ні кі Сер біі.

Удзель ні кі ме ра пры ем ства аб мер ка ва-
лі пры яры тэ ты стар шын ства Кыр гыз скай 
Рэс пуб лі кі ў АДКБ у 2019 го дзе, вы ні кі дзей-
нас ці Па ста ян на га са ве та АДКБ па ўдас ка-
на лен ні ін сты ту цый ных асноў Ар га ні за цыі, 
ак ту аль ныя пы тан ні про ці дзе ян ня вы клі кам 
і па гро зам ка лек тыў най бяс пе кі, гар ма ні-
за цыі на цы я наль на га за ка на даў ства дзяр-
жаў — чле наў АДКБ на 2016 — 2020 га ды, 
уза е ма дзе ян ня пар ла менц кіх дэ ле га цый 
кра ін АДКБ у Пар ла менц кай асамб леі 
АБ СЕ, ар га ні за цыю пра цы гру пы між на род-
ных на зі раль ні каў ПА АДКБ па на зі ран ні за 

па за чар го вы мі вы ба ра мі Прэ зі дэн та Рэс пуб-
лі кі Ка зах стан. Акра мя та го, быў удак лад не-
ны план ра бо ты ПА АДКБ на 2019 год.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка пра ін фар ма ваў 
удзель ні каў па ся джэн ня аб вы ні ках Між-
на род най кан фе рэн цыі Гру пы пад трым кі 
Шаў ко ва га шля ху ПА АБ СЕ «Адзін по яс, 
адзін шлях: па глыб лен не су пра цоў ніц тва 
ў імя ўстой лі ва га раз віц ця і роск ві ту», якое 
ад бы ло ся 29—30 кра са ві ка ў Мін ску.

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў так са ма 
рас ка заў аб асноў ных вы ні ках дзей нас ці 
бе ла рус кай пар ла менц кай дэ ле га цыі ў 
ПА АБ СЕ. У пры ват нас ці, ён ад зна чыў, што па 
іні цы я ты ве бе ла рус ка га бо ку пры ак тыў най
пад трым цы дзяр жаў — чле наў АДКБ Пар ла-
менц кай асамб ле яй АБ СЕ быў пры ня ты шэ-
раг рэ за лю цый па та кіх важ ных пы тан нях, 
як су пра цоў ніц тва ў пе ра адо лен ні на ступ-
стваў ка та стро фы на Чар но быль скай АЭС, 
ба раць ба з ганд лем людзь мі і рас паў сюдж-
ван нем нар ко ты каў, пра соў ван не зя лё най і 
ліч ба вай эка но мі кі ў ін та рэ сах за бес пя чэн ня 
эка на міч на га рос ту на пра сто ры АБ СЕ.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка так са ма па ве да-
міў пра пра ект чар го вай бе ла рус кай рэ за лю-
цыі «Стра тэ гіч нае праг на за ван не ў га лі нах 
на ву кі, тэх на ло гій і іна ва цый для ўстой лі ва га 
раз віц ця», якая пад рых та ва на да лет няй 
се сіі ПА АБ СЕ. За раз пра ект пра хо дзіць пра-
цэ ду ру збо ру под пі саў для ўня сен ня ў якас ці 
да дат ко ва га пунк та ў па ра дак дня се сіі Ар га-
ні за цыі, якая ад бу дзец ца ў лі пе ні 2019 го да 
ў Люк сем бур гу. Бе ла рус кі пар ла мен та рый 
вы ка заў над зею на цес нае су пра цоў ніц тва 
ка лег з кра ін АДКБ у пры няц ці рэ за лю цыі.

Пра па но вы бе ла рус ка га бо ку бы лі ад на га-
лос на пад тры ма ны ўдзель ні ка мі па ся джэн ня.

* * *
На пя рэ дад ні, 19 мая, Ула дзі мір Анд рэй-

чан ка пра вёў у Біш ке ку двух ба ко выя су стрэ-
чы са сва і мі кыр гыз скім і ка зах скім ка ле га мі. 
Пад час су стрэ чы са спі ке рам пар ла мен та 
Кыр гыз скай Рэс пуб лі кі Да стан бе кам Джу-
ма бе ка вым стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 
пра па на ваў на даць больш сур' ёз ную ўва гу 
раз віц цю ўза е ма дзе ян ня ў сфе рах аду ка цыі, 
ме ды цы ны і па ін шых кі рун ках, не менш ці ка-

вых за ганд лё ва-эка на міч ны. Да тыч на эка-
но мі кі кі раў нік ніж няй па ла ты бе ла рус ка га 
пар ла мен та ад зна чыў важ насць па шы рэн ня 
не толь кі ганд лю, але і вы твор чай ка а пе ра цыі 
з мэ тай вы ха ду на рын кі трэ ціх кра ін, перш за 
ўсё ўдзель ніц ЕА ЭС.

У хо дзе су стрэ чы са стар шы нёй Ма жы лі са 
(ніжняй палаты) пар ла мен та Рэс пуб лі кі Ка зах-
стан Нур ла нам Ніг ма ту лі ным бы лі ад зна ча ны 
ін тэн сіў ны дыя лог, цес ныя і да вер ныя ад но сі ны, 
якія раз ві ва юц ца па між дзвю ма дзяр жа ва мі і іх 
пар ла мен та мі. Удзель ні кі су стрэ чы пад крэс лі лі, 
што асаб лі вая за слу га ў да сяг нен ні вы со ка га 
ўзроў ню двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва на ле-
жыць прэ зі дэн там дзвюх дзяр жаў.

Па вы ні ках су стрэ чы Нур лан Ніг ма ту лін 
вы ка заў упэў не насць у тым, што па стаў ле ная 
прэ зі дэн та мі дзвюх кра ін за да ча вы ха ду на 
та ва ра аба рот у адзін міль ярд до ла раў цал кам 
вы ка наль ная. Па вод ле яго слоў, пар ла мент 
Ка зах ста на бу дзе аказ ваць усё не аб ход нае 
са дзей ні чан не вы ра шэн ню гэ тай і ін шых ак-
ту аль ных за дач раз віц ця двух ба ко ва га су пра-
цоў ніц тва з брац кай Бе ла рус сю.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

ІДЭІ ШУ КА ЮЦЬ ПАД ТРЫМ КУ


