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Ула дзі мір Зя лен скі пе ра ка наў ча пе ра мог 
на вы ба рах Прэ зі дэн та Укра і ны

У мі ну лую ня дзе лю ва 

Укра і не прай шоў дру гі 

тур прэ зі дэнц кіх вы ба-

раў. Прад стаў нік пар тыі 

«Слу га на ро да» Ула дзі-

мір Зя лен скі знач на апя-

рэ дзіў свай го кан ку рэн-

та, дзе ю ча га кі раў ні ка 

дзяр жа вы Пят ра Па ра шэн ку — 73,2 пра цэн та су праць 

24,4 пра цэн та га ла соў. Зя лен ска га пад тры ма лі 13,4 мільё -

на вы бар шчы каў, Па ра шэн ку — больш за 4,4 млн. Вы ні кі 

вы ба раў па він ны быць уста ноў ле ны Цэнт рвы бар ка мам 

не паз ней за 1 мая на пад ста ве ары гі на лаў па пя ро вых 

пра та ко лаў акру го вых вы бар чых ка мі сій. Па ра шэн ка па-

він ша ваў са пер ні ка з пе ра мо гай. Але, вы сту па ю чы пе рад 

пры хіль ні ка мі, ён за явіў, што не па кі не па лі ты ку. Інаў гу-

ра цыя абра на га Прэ зі дэн та па він на ад быц ца не паз ней 

за 31 мая. Зя лен скі афі цый на пры сту піць да вы ка нан ня 

сва іх аба вяз каў, ка лі на ўра чыс тым па ся джэн ні Вяр хоў най 

Ра ды пры ня се пры ся гу ўкра ін ска му на ро ду.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў 

Ула дзі мі ра Зя лен ска га з абран нем на па са ду Прэ зі дэн та 

Укра і ны. «З за да валь нен нем ад зна чаю, што пад мур кам 

ад но сін па між на шы мі кра і на мі тра ды цый на з'яў ля юц ца 

за гар та ва ныя су мес най гіс то ры яй брац кія су вя зі бе ла-

ру саў і ўкра ін цаў. Па цвяр джаю, Бе ла русь заў сё ды бы-

ла і за ста нец ца для Укра і ны прад ка заль ным парт нё рам, 

на дзей ным су се дам і доб рым сяб рам», — ад зна ча ец ца 

ў він ша ван ні. Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў пе ра ка нан не, 

што су мес ныя на ма ган ні да зво ляць за ха ваць на доў гі 

час і па глы біць па зі тыў ную ды на мі ку двух ба ко ва га су-

пра цоў ніц тва, а дзей насць Ула дзі мі ра Зя лен ска га ў якас ці 

кі раў ні ка дзяр жа вы бу дзе са дзей ні чаць роск ві ту Укра і ны, 

уста ля ван ню мі ру і гра ма дзян скай зго ды.

На Шры-Лан цы пад час се рыі тэ рак таў 
за гі ну лі сот ні лю дзей

На Шры-Лан цы з ра ні цы 21 кра са ві ка ўся го за не каль кі 

га дзін ад бы ло ся во сем вы бу хаў, тры з іх — у пя ці зор ка вых 

га тэ лях, яшчэ тры — у ка та ліц кіх хра мах. Хва ля тэ рак таў 

бы ла пры мер ка ва на да свят ка ван ня Вя лі ка дня. Пер шыя 

шэсць вы бу хаў ад бы лі ся амаль ад на ча со ва. Гэ тыя на-

па ды ста лі са мы мі кры ва вы мі за апош нія дзе сяць га-

доў — з мо ман ту за кан чэн-

ня гра ма дзян скай вай ны. Як 

па ве да мі ла агенц тва АFР, 

за дзе сяць дзён да тэ рак та 

кі раў нік па лі цыі Шры-Лан кі 

па пя рэ дзіў сва іх пад на ча ле-

ных, што ба е ві кі-смя рот ні кі 

іс ла місц ка га ру ху NTJ мо-

гуць пла на ваць на па ды на цэрк вы. Ула ды Шры-Лан кі 

аб вяс ці лі 23 кра са ві ка днём жа ло бы па за гі ну лых. Так са-

ма з аў то рка ў кра і не ўво дзіц ца рэ жым над звы чай на га 

ста но ві шча, а ў ста лі цы Ка лом ба з 20.00 да 4.00 бу дзе 

дзей ні чаць ка мен данц кая га дзі на. Акра мя та го, ула ды 

вы ра шы лі ча со ва за крыць до ступ да ўсіх буй ных сац се так 

і ін тэр нэт-ме сен джа раў. СМІ па ве дам ля юць, што ад каз-

насць за на па ды ўзя ла на ся бе мяс цо вая джы ха дысц кая 

гру поў ка, ад нак ва ўра дзе лі чаць, што кі ра ван не дзе ян ня-

мі джы ха дыс таў ажыц цяў ля ла між на род нае іс ла місц кае 

фар мі ра ван не.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў 

спа чу ван не Прэ зі дэн ту Дэ ма кра тыч най Са цы я ліс тыч най 

Рэс пуб лі кі Шры-Лан ка Май тры па лу Сі ры се ну ў су вя зі з гі-

бел лю лю дзей у вы ні ку тэ рак таў. Кі раў нік дзяр жа вы ад зна-

чыў, што ў Бе ла ру сі з вя лі кім бо лем успры ня лі на ві ны пра 

шмат лі кія ча ла ве чыя ах вя ры ў вы ні ку се рыі ве ра лом ных 

тэ ра рыс тыч ных ак таў, якія ад бы лі ся на Шры-Лан цы.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Аб мяр коў ва ем Аб мяр коў ва ем 
Па слан не Прэ зі дэн таПа слан не Прэ зі дэн та

Стар шы ня Ма гі лёў ска га 

рай вы кан ка ма Ана толь ДУЦЬ КО:

— Гэ та га Па слан ня ўсе 

ча ка лі, я, на прык лад, яго 

двой чы пра слу хаў. Пра-

віль на ўсё бы ло ска за на. 

У пры ват нас ці, ка лі раз-

мо ва іш ла пра сель скую 

гас па дар ку, вель мі спра-

вяд лі ва бы ло ўка за на на 

ня доб ра сум лен ных фер ме раў, якія зям лю 

бя руць, а вы твор час цю не зай ма юц ца. І ся-

род іх, на жаль, не заў сё ды ёсць гас па да ры. 

Ра ней са мо сло ва «фер мер» бы ло сі но ні мам 

якас ці, але ж гэ та не заў сё ды ад па вя да ла 

рэ ча іс нас ці. На пла нёр цы ў рай вы кан ка ме 

мы пра мо ву Прэ зі дэн та аб мер ка ва лі, зве ры-

лі з ёй свой ал га рытм дзе ян ня. Ві даць, што 

Прэ зі дэнт, пе рад тым як вый сці на тры бу ну, 

усё ўваж лі ва аб ду маў і ўзва жыў. Вель мі дак-

лад на па стаў ле ны за да чы, пры чым па лю бым 

кі рун ку. Іх прос та не аб ход на вы кон ваць, не 

трэ ба ні чо га вы дум ляць. Сён ня ўсю ды па ві нен 

быць доб ры гас па дар — і на прад пры ем стве, 

і на зям лі. Усё за ле жыць ад кі раў ні ка. Якія б 

фі нан са выя па то кі ні ўлі ва лі ся ў вы твор часць 

або сель скую гас па дар ку, ка лі ня ма кі раў ні ка, 

ні чо га не атры ма ец ца. Па доб ныя вы ступ лен ні 

я заў сё ды вы ра заю з га зе ты і пад шы ваю, каб 

час ад ча су звя раць па іх свае дзе ян ні.

Пад рых та ва ла Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У гэ та га пы тан ня ёсць два 

ас пек ты — унут ра ны і знеш-

ні, як рас тлу ма чыў Прэ зі дэнт. 

«Унут ра ны звя за ны з тым, што 

Лу ка шэн ка, яшчэ нех та хо чуць 

Бе ла русь уклю чыць у склад 

якой-не будзь дзяр жа вы... Та му 

ка лі Лу ка шэн ка гэ та зро біць, 

ён бу дзе пра кля ты на ро дам. 

Гэ та да ты чы ла ся ўнут ра най 

част кі, унут ра на га бо ку пы тан-

ня, — ад зна чыў кі раў нік дзяр-

жа вы. — Што да ты чыц ца знеш-

няй: гіс то рыя ж ве дае, коль кі 

бы ло та кіх вы пад каў, ка лі сі лы 

той ці ін шай дзяр жа вы ін кар-

па ра ва лі, уклю ча лі ў склад ін-

шай дзяр жа вы, упа рад коў ва лі 

і гэ так да лей. Та му гэ та быў і 

знеш ні ак цэнт, што, ка лі хтось ці 

па смее, — атры мае ад пор».

Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў: 

дар ма «па ку ту юць» не ка то рыя 

па лі ты кі, асаб лі ва ў Ра сіі, з на-

го ды яго слоў.

«Ах, гэ та вось су праць Ра-

сіі». Ве да е це, гэ тыя фра зы бы лі 

на кі ра ва ныя су праць усіх, хто 

па спра буе гэ та зра біць. Гэ та 

па-пер шае, — ска заў ён. — 

Па-дру гое, на коль кі я ра зу мею 

ця пер, я гэ та вам шчы ра ка жу, 

Ра сія — гэ та, мож на ска заць, 

аплот і на ша га су ве рэ ні тэ ту. Не 

дай бог што зда рыц ца — я да 

гэ та га ча су лі чу, што мы з Ра сі-

яй бу дзем у ако пах ра зам».

Ка го б ні аб ра лі — 
зной дзем агуль ную мо ву

На пя рэ дад ні дру го га ту ра 

прэ зі дэнц кіх вы ба раў ва Украі-

не жур на ліст па ці ка віў ся, як 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ацэнь вае 

апош нія па дзеі па гэ тай тэ ме — 

у тым лі ку дэ ба ты кан ды да таў 

Па ра шэн кі і Зя лен ска га на ста-

ды ё не «Алім пій скі», а так са ма 

як вы ні кі паў плы ва юць на бе ла-

рус ка-ўкра ін скія ад но сі ны.

«Аб са лют на пе ра ка на ны, 

ка го б укра ін скі на род ні аб-

раў Прэ зі дэн там, у нас за ста-

нуц ца са мыя доб рыя і са мыя 

цёп лыя ад но сі ны з гэ тай кра-

і най, — пад крэс ліў бе ла рус кі 

лі дар. — Ва ло дзя Зя лен скі — 

ча ла век но вы, яко га мож на 

на ву чыць, — я за ўва жыў гэ та 

ўчо ра па яго вы ступ лен ні. Так, 

ма ла ды, так, яшчэ ня во пыт ны. 

Але слу хай це, я так са ма ка-

лісь ці быў яшчэ больш ма ла ды 

і ня во пыт ны. Та му ці мне сён ня 

ацэнь ваць Зя лен ска га?»

Ён зноў пад крэс ліў: ка-

лі Укра і на абя рэ Прэ зі дэн там 

Ула дзі мі ра Зя лен ска га, Бе ла-

русь вы бу дуе та кія ж доб рыя 

ад но сі ны. Кі раў нік дзяр жа вы 

так са ма звяр нуў ува гу, што 

ўсё за ле жыць ад на ро да, а не 

кі раў ні ка.

Бе ла рус кі лі дар так са ма 

сфар му ля ваў вы нік дыя ло гу на 

ста ды ё не «Алім пій скі»:

«Ні хто ні я кіх пе ра ваг там не 

атры маў. Ні хто. [...] Я ду маю, 

што Пётр Па ра шэн ка ні чо га 

не стра ціў, а Ва ло дзя Зя лен скі 

ні чо га да дат ко ва не атры маў. 

Яны за ста лі ся пры сва іх».

Пры гэ тым, да даў кі раў нік 

дзяр жа вы, гэ тыя дэ ба ты пры-

му сі лі на род сур' ёз на па ду маць 

і асэн са ваць каш тоў насць і 

важ насць ня дзель на га га ла са-

ван ня.

Пра Ку ра па ты: 
па ва жаць тых, 
хто там ля жыць

У апош ні час у не ка то рых 

СМІ зноў ста ла па ды мац ца тэ-

ма Ку ра па таў. У Прэ зі дэн та па-

ці ка ві лі ся, ці маг чы мы кан сэн-

сус на конт та го, што і як па він на 

быць ва ўро чы шчы.

Ён ад зна чыў, што тэ ма Ку ра-

па таў і ад па вед на га гра ду са ў 

гра мад стве не каль кі пе ра боль-

шва ец ца.

«Лю дзі сён ня зай ма юц ца 

на за во дах, фаб ры ках, се юць 

хлеб, ра зу ме ю чы, што без гэ та-

га нель га. Яны на ват не ве да-

юць пра на шы хіт ра спля цен ні, 

ней кія дэ ба ты, ней кія гра ду сы... 

А тыя, хто гэ та чуе, за да юц ца 

пы тан нем: што, больш ня ма 

ча го ра біць? Ін шыя пы та юц ца, 

якія больш у тэ ме: што, зноў? 

Бо на Ку ра па тах вы рас лі мно-

гія апа зі цый ныя на шы па лі ты кі, 

вы гэ та вы дат на ве да е це. І мне 

зда ва ла ся, што тэ ма Ку ра па таў 

ста ла той тэ май, якая па він на 

быць у гра мад стве. Я ўжо ду-

маў, што ні хто больш не бу дзе 

гэ тую праб ле му па лі ты за ваць і 

ні хто не бу дзе на жы ва цца на гэ-

тай тэ ме як па лі тык. Але не», — 

ска заў бе ла рус кі лі дар.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў 

ува гу, што з яго па тра ба ва лі, 

яго па ста ян на па пра ка лі: ча му 

там ня ма па рад ку. «І на «Вя лі-

кай раз мо ве» я ска заў: доб ра, 

ка лі ўжо на тое пай шло, трэ-

ба Прэ зі дэн ту і тут па ра дак 

на вес ці, я па спра бую, я гэ та 

зраб лю. Не я, лю дзі, якім бы ло 

да ру ча на, яны з ду шой шчы ра 

прый шлі, вы чыс ці лі гэ тую тэ-

ры то рыю, аб га ра дзі лі лёг кай 

ага ро джай», — ска заў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Пры гэ тым бе ла рус кі лі дар 

звяр нуў ува гу, што акуль тур-

ван не яшчэ не скон ча на: на 

ага ро джу па ве сяць квет кі, як 

на ста ліч ным пра спек це Пе ра-

мож цаў.

Акра мя та го, зро бяць ва ро-

ты, каб лю дзі маг лі прый сці, — і 

гэ та, па сло вах Прэ зі дэн та, бу-

дуць прос тыя брам ка і ва ро ты. 

Ча му бы ло пры ня та ра шэн не 

ўста на віць ага ро джу?

Да хо дзі ла да та го, што там 

не ка то рыя спраў ля лі свае фі-

зі я ла гіч ныя па трэ бы. «Лю дзі 

вы гуль ва лі са бак па гэ тых ма-

гі лах, па га ло вах лю дзей, якія 

там ля жаць, якім не трэ ба гэ тая 

па лі ты ка», — за ўва жыў Прэ зі-

дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы пра ка-

мен та ваў і кры жы, якія па ста-

ві лі па пе ры мет ры ўро чы шча:

«Але ка лі б гэ та кры жы бы-

лі ад ду шы, ка лі б гэ та лю дзі 

прый шлі не за гро шы... Яны вы-

ста ві лі кры жы на агляд па сем, 

па во сем мет раў вы шы нёй. Гэ-

та ад ду шы? Не. Я спра ба ваў 

зра біць ад ду шы. І гэ та яшчэ не 

за кан чэн не — мы доб ра ўпа рад-

ку ем гэ та ўро чы шча», — ска заў 

Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-

крэс ліў: кож ны год, па лі ты зу ю-

чы праб ле му, мы топ чам ся па 

га ло вах мёрт вых і ва ру шым іх 

прах. «Гэ та што, нар маль на? 

Гэ та не нар маль на. Гэ та мой 

пункт гле джан ня — мо жа быць, 

у ка гось ці ін шы. Ней кі ін шы 

Прэ зі дэнт прый дзе і пач не шу-

каць ней кі кан сэн сус і зноў пе-

ра ка пае гэ тыя ма гі лы. Па куль 

я Прэ зі дэнт, гэ та га не бу дзе. 

Бу дзе вы зна ча ны па ра дак, бу-

дуць пэў ныя пра ві лы, ні ко му не 

за ба ро не на бу дзе ту ды прый-

сці — але па гэ тых пра ві лах — і 

ад даць да ні ну па ва гі тым, хто 

быў за стрэ ле ны ў 30-я, 40-я га-

ды, яшчэ ў ней кія га ды», — да-

даў бе ла рус кі лі дар.

Ён рас ка заў, што, ка лі кан-

чат ко ва ўпа рад ку юць уро чы-

шча, на гэ тую тэ му яшчэ па га-

во раць.

З мі ну ла га 
трэ ба браць най леп шае

Па вод ле слоў Прэ зі дэн-

та, ця пер за ста ло ся ня шмат 

лю дзей, якія лі чаць су бот ні кі 

пе ра жыт кам мі ну ла га. Ра ней 

бы ло больш скла да на — та ды 

кі раў нік дзяр жа вы спра ба ваў 

за ха ваць доб рую са вец кую 

тра ды цыю ў Бе ла ру сі.

«Мне прый шло ся фак тыч-

на на са джваць, уга вор ваць. 

Доб ра, што ў нас бы лі лю дзі 

ста рэй ша га па ка лен ня, якія ха-

дзі лі на су бот ні кі, якія ша ну юць 

гэ тыя су бот ні кі да гэ туль і та-

ды ша на ва лі. Яны мне здо ра ва 

да па маг лі. Яны пай шлі сле дам 

за мной, а за на мі па цяг ну ла ся 

на ша мо ладзь. Яна спа гад ная, 

яна доб рая. І ве да е це, гэ та ў 

рэ чы шчы той па лі ты кі, якую я 

заў сё ды пра па ве да ваў: нель га 

ні чо га пе ра крэс лі ваць са сва ёй 

гіс то рыі, бо гэ та ў нас бы ло. І з 

та го мі ну ла га трэ ба ўзяць усё 

най леп шае. Я лі чыў, што су-

бот нік — гэ та тое най леп шае, 

што мы па він ны з мі ну ла га пры-

ўнес ці ў су час насць», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Столь кі ж — і на ват больш — 

у га ды раз ва лу СССР бы ло 

пра ціў ні каў та кіх мес цаў, як 

«Лі нія Ста лі на», ска заў кі раў-

нік дзяр жа вы.

«Я не імя Ста лі на ад ра джаў, 

хоць і ён гэ та га за слу гоў вае. 

Я ад ра джаў гэ ты аб' ект, які 

свед чыць пра тую част ку гіс-

то рыі, якая бы ла ў нас і якую, 

на жаль, на той час, асаб лі ва 

мо ладзь, ды і мы, і я так са ма 

як гіс то рык ня пра віль на ра-

зу меў. Ня пра віль на — не тое 

што не дак лад на, ня пра віль на 

ра зу меў», — за явіў бе ла рус кі 

лі дар.

Прэ зі дэнт так са ма пад крэс-

ліў: па дзеі, якія ад бы ва лі ся на 

«Лі ніі Ста лі на» пад час вай-

ны, па він ны стаць уро кам для 

нас — і гэ ты ўрок пад штур хоў-

вае Бе ла русь да та го, каб по-

рах тры маць су хім, каб кра і на 

бы ла га то вая ад ка заць на агрэ-

сію з лю бо га бо ку. Пры гэ тым 

важ на ра зу мець, што ў Бе ла-

ру сі ня ма та ко га рэ сур су, каб 

вес ці за цяж ныя вой ны. «Так, 

Ра сія мо жа да па маг чы. Але 

рап там там бу дзе кі раў ніц тва 

ін шае і не да па мо гуць — што 

та ды? Та му трэ ба раз ліч ваць 

на ся бе. А ка лі брат да па мо-

жа, пад ста віць пля чо, то та ды 

хут чэй раз бя ром ся з агрэ са-

рам», — да даў Аляк сандр Лу-

ка шэн ка.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

«Лі нія Ста лі на», Мін скі ра ён.

ДА ВЕС ЦІ ДА ЛА ДУ 
СВАЮ КРА І НУ

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

ВЫ ЯЗ НЫЯ ПРЫ ЁМЫ 
ПРА ЦЯГ ВА ЮЦ ЦА

Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн та пра цяг вае на 

пла на вай асно ве пра во дзіць вы яз ныя пры ёмы 

гра ма дзян у рэ гі ё нах. Чар го выя су стрэ чы за-

пла на ва ныя на 23—26 кра са ві ка, па ве дам ляе 

Бел ТА.

Так, 23 кра са ві ка па моч нік Прэ зі дэн та — 

ін спек тар па Ві цеб скай воб лас ці Ві таль 

ВОЎК у 10.00 пач не пры ём у Дуб ро вен скім 

рай вы кан ка ме. Так са ма ў 10.00 пры ём гра-

ма дзян у Лю бан скім рай вы кан ка ме пач не 

па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Мін скай 

воб лас ці Ігар ЯЎ СЕ ЕЎ.

24 кра са ві ка з 9.00 у Мін скім гар вы кан ка-

ме гра ма дзян бу дзе пры маць па моч нік Прэ зі-

дэн та — ін спек тар па Мін ску Ві таль ПРЫ МА. 

У 11.00 на чаль нік га лоў на га ідэа ла гіч на га 

ўпраў лен ня Воль га ШПІ ЛЕЎ СКАЯ су стрэ нец-

ца з гра ма дзя на мі ў Ра га чоў скім рай вы кан-

ка ме. У 14.00 на чаль нік га лоў на га эка на-

міч на га ўпраў лен ня Дзміт рый БА РА БА НАЎ 

пач не пры ём у ад мі ніст ра цыі За вод ска га 

ра ё на Мін ска.

25 кра са ві ка на чаль нік га лоў на га дзяр жаў-

на-пра ва во га ўпраў лен ня Анд рэй МА ЦЕЛЬ-

СКІ з 10.00 бу дзе пры маць гра ма дзян у ад мі-

ніст ра цыі Каст рыч ніц ка га ра ё на Мін ска.

26 кра са ві ка з 15.00 у Ка рэ ліц кім рай вы-

кан ка ме бу дзе пра ца ваць Ігар СЯК РЭ ТА, на-

чаль нік упраў лен ня знеш няй па лі ты кі.


