
ПЯ ЦI ГОД ДЗЕ 
МА ЛА ДОЙ БЕ ЛА РУ СI

«Мо ладзь заў сё ды бы ла i бу дзе за ста-

вац ца пры яры тэ там дзяр жа вы. Прос та 

та му што яна — бу ду чы ня кра i ны, — пад-

крэс лiў Прэ зi дэнт. — Та му мы тра ды цый на 

ад да ём ма ла до му па ка лен ню больш, чым 

атрым лi ва ем ад iх на ўза мен. Гэ та iн вес ты-

цыi ў бу ду чы ню. Мы за ха ва лi да ступ ныя 

ба за вую i вы шэй шую аду ка цыю для ўсiх. 

Мо жа, для жы ха роў ста лi цы гэ та i не з'яў ля-

ец ца чымсь цi вы дат ным. Але для дзя цей з 

глы бiн кi, з сем' яў прос тых ра бо чых i ся лян, 

на стаў нi каў, ура чоў, спе цы я лiс таў сель скай 

гас па дар кi — гэ та вя лi кая маг чы масць для 

пер ша га кро ку ў жыц цё».

Па ка лен не бе ла ру саў, якiя на ра дзi лi ся ў 

не за леж най кра i не, Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на зваў цi ка вым i вель мi раз на стай ным.

«I, ня гле дзя чы на тое, што ў ася род дзi 

мо ла дзi за раз, як нi ў якiм iн шым, рас паў-

сю джа ныя «iн шыя дум кi», мы га на рым ся 

гэ тым па ка лен нем, — за явiў ён. — Га на-

рым ся яшчэ i та му, што яно на ша — мы 

яго вы га да ва лi. Га на рым ся тым, што, фак-

тыч на ма ю чы толь кi 25—30-га до вы во пыт 

не за леж нас цi, вы ха ва лi воль на дум ных i 

не абы яка вых лю дзей. Не дзе мы за гэ та 

i атры ма лi».

Ме на вi та на па чуц цях спра вяд лi вас цi i 

не абы яка вас цi на шых ма ла дых лю дзей ця-

пер бу ду юц ца са пер нi ка мi ня доб ра сум лен-

ныя тэх на ло гii ўцяг ван ня мо ла дзi ў па лi тыч-

ны пра цэс, лi чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Пры гэ тым ак цэн ты ссоў ва юц ца з 

плос кас цi ра цы я наль на га асэн са ван ня i 

ра зу мен ня кан чат ко вай мэ ты ў плос касць 

эма цы я наль на га ўспры ман ня адзiн ка вых 

па дзей, ма люн каў у сац сет ках, вi дэа ро-

лi каў у па блi ках ты пу: «Не будзь ра бом», 

«Мы на род, а не на ро дзец», «Не дай скрас-

цi свой го лас». Лёг ка за па мi на ец ца, лёг ка 

вы маў ля ец ца. Па чуў — i ад ра зу ня сеш у 

ма сы, не трэ ба асэн соў ваць. А асэн соў-

ваць трэ ба, каб по тым па скан чэн нi ча су 

не бы ло ба лю ча за пры ня тыя пад уплы вам 

эмо цый ра шэн нi, — за ўва жыў Аляк сандр 

Лу кашэнка. — Нi хто не збi ра ец ца крас-

цi нi чые га ла сы, як бы нас нi па пра ка лi 

ў цэн зу ры. Мы са мi ства ры лi кра i ну, дзе 

го лас мо ла дзi чут ны як нi ко лi. У тым лi-

ку го лас гру пы тых жа вы пуск нi коў Лi цэя 

БДУ, яко му ў свой час бы лi да дзе ны ўнi-

каль ныя прэ фе рэн цыi з бо ку дзяр жа вы, 

мной былi да дзе ныя, вось гэ ты мi са мы мi 

ру ка мi ство ра ныя...»

Прэ зi дэнт на га даў пра аб ста ля ва ны па 

вы шэй шым кла се бу ды нак лi цэя ў цэнт ры 

го ра да, пра ка лек тыў вя ду чых вы клад чы-

каў, пра сiс тэ му па ступ лен ня, дзе вы ра-

ша юць не су вя зi i маг чы масць пры вi ле я-

ва най пад рых тоў кi, а ве ды i ста ран нi абi-

ту ры ента.

«У та кiх уста но вах мы i вы ха ва лi но вае 

сва бод нае па ка лен не (якое нас за раз i па-

пра кае). Гэ та па доб на да ад но сiн дзя цей i 

баць коў, ка лi ў ней кi мо мант дзi ця ка жа, 

што ста мi ла ся ад апе кi i што на огул не над-

та ж пра сi ла пра яго кла па цiц ца, — да даў 

кi раў нiк дзяр жа вы. — На шчас це, амаль 

заў сё ды пры хо дзiць мо мант, ка лi дзi ця вяр-

та ец ца i ка жа баць кам «дзя куй». Але для 

гэ та га важ на, каб, сы хо дзя чы ў да рос лае 

жыц цё, яно не спаль ва ла баць коў скi дом, 

каб по тым бы ло ку ды вяр нуц ца i не прый-

шло ся пла каць на па пя лi шчы».

Яшчэ адзiн важ ны ас пект у ма ла дзёж-

най па лi ты цы дзяр жа вы — пад трым ка ма-

ла дзёж на га спор ту.

«Як бы мя не нi па пра ка лi за ад сыл ку 

да 90-х, але за раз у на шых бар цоў i бак-

сё раў ня ма не аб ход нас цi да лу чац ца да 

зла чын ных гру по вак, каб пра кар мiць свае 

сем'i. А было ж так, — ска заў Аляк сандр 

Лу кашэнка. — Яны зай ма юц ца лю бi май 

спра вай, вый гра юць тур нi ры, трэ нi ру юць 

пад рас та ю чае па ка лен не, ма юць важ кi го-

лас у гра мад стве, пры чым вы сту па ю чы як 

на ба ку ўла ды, так i кры ты ку ю чы яе».

У Бе ла ру сi ство ра на сiс тэ ма аба ро ны 

i пад трым кi ма ла дых сем' яў. Гэ та i маг-

чымасць бяс плат на га ЭКА, i са цы яль ная 

аба ро на ма цi, i фi нан са вая, i ма тэ ры яль-

ная пад трым ка, асаб лi ва шмат дзет ных i 

мала ма ё мас ных сем' яў. Гэ та i льгот нае крэ-

ды та ван не з бо ку бан каў скай сiс тэ мы для 

па бу до вы ўлас на га жыл ля, i вы дзя лен не 

арэнд на га жыл ля ма ла дым спе цы я лiс там, 

i мно гае iн шае.

«Але мо ладзь роз ная, — пра цяг нуў дум-

ку Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Для ка гось цi 

сло вы «бу даў нi чы сту дат рад» з'яў ля юц ца 

чымсь цi да лё кiм i ар ха iч ным, але для мно гiх 

ра бят — гэ та рэ аль ная маг чы масць да дат-

ко ва га за роб ку. Сам праз гэ та прай шоў. 

Для ад ных раз мер ка ван не пас ля ВНУ — 

аба вяз ко вая ад пра цоў ка, для iн шых — маг-

чы масць га ран та ва на га дзяр жа вай пра ца-

ўлад ка ван ня. Для ка гось цi ва лан цёр ства — 

гэ та ак тыў нае iн фар ма ван не ў сац сет ках 

i са ма рэа лi за цыя, на ват са ма пi яр, для iн-

шых — да па мо га ве тэ ра нам i iн ва лi дам у 

скла дзе атра даў БРСМ».

Для дзяр жа вы ўсе ма ла дыя лю дзi — 

каш тоў насць i стра тэ гiч ны за пас, пад крэс-

лiў лiдар.

«I тыя, хто пад дзе ян нем эмо цый i, мо жа, 

пе ра ка нан няў ста яць у лан цуж ках са лi дар-

нас цi з ад чу ван нем унут ра най сва бо ды. I 

тыя хлоп цы, якiя да ва лi пры ся гу вер на i 

доб ра сум лен на аба ра няць сваю Ай чы ну 

ад па гроз, як знеш нiх, так i ўнут ра ных. Усе 

яны — тыя, хто ў «лан цуж ку», i тыя «агiд-

ныя ня год нi кi ама паў цы» — усе яны на ша 

мо ладзь. Але дзяр жа ва, як i баць кi ў сям'i, 

ня се ад каз насць за ўсiх сва iх дзя цей», — 

на га даў кi раў нiк кра i ны.

Прэ зi дэнт пад крэс лiў: са мае га лоў нае — 

за ха ван не мi ру i па рад ку на бе ла рус кай зям-

лi, для та го каб яе жы ха ры маг лi атрым лi ваць 

аду ка цыю, ства раць сем'i i да ваць да ро гу ў 

жыц цё но вым па ка лен ням бе ла ру саў.

«За ва мi бу ду чы ня, але па вер це, што 

лепш ву чыц ца на чу жых па мыл ках, а не 

на сва iх улас ных. Та му пра шу: за хоў вай це 

ро зум ха лод ным, пад якой бы пад ста вай 

вас нi ўцяг ва лi ў па лi тыч ныя гуль нi», — 

звярнуўся да ма ла до га па ка лен ня Аляк-

сандр Лу ка шэн ка, а по тым зноў па пра сiў 

баць коў удзяліць у гэ ты кры тыч ны мо мант 

са мую сур' ёз ную ўва гу сва iм дзецям, утры-

маць iх ад га неб ных учын каў.

«Трэ ба збе раг чы мо ладзь ад згуб ных 

учын каў! Нi чо га ў гэ тых ляль ка во даў не 

атры ма ец ца! Прос та па цер пяць на шы лю-

дзi», — упэў не ны Прэ зi дэнт.

Му зы кi бу дуць i да лей пi саць пес нi, 

ска заў ён, кар цi ны пе ра жы вуць лю дзей i 

бу дуць ра да ваць мно гiя па ка лен нi, сiм ва-

лы — як частку гiс то рыi i куль ту ры — нi хто 

не за ба ро нiць i не за бу дзе.

«Мо ва на заўж ды бу дзе не толь кi ў 

кож ным на шым сэр цы, але i за ста нец ца 

пад мур кам дзяр жаў най не за леж нас цi, — 

пад крэс лiў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Але 

свет ад кры ты. У iм пе ра мя шча ец ца ўсё: i 

та ва ры, i гро шы, i лю дзi. У пер шую чар гу 

мо ладзь — як са мая ак тыў ная i ру хо мая 

част ка лю бо га гра мад ства. Пры гэ тым кож-

ная дзяр жа ва хо ча ўтры маць са мых та ле-

на вi тых у ся бе. Мы — не вы клю чэн не. Бе ла-

рус кая дзяр жа ва заў сё ды пад трым лi ва ла i 

бу дзе пад трым лi ваць мо ладзь».

У ма ла дых лю дзей ёсць маг чы масць 

атры маць не толь кi бяс плат ныя ся рэд нюю 

i вы шэй шую аду ка цыю, але i га ран та ва нае 

пер шае ра бо чае мес ца, да даў ён. У су час-

ным све це гэ та да ра го га вар та i, па сло вах 

Прэ зi дэн та, вы па дак, ка лi бе ла рус кiя сту-

дэн ты ў Поль шчы ака за лi ся нi ко му, акра мя 

Бе ла ру сi, не па трэб ныя пад час пан дэ мii — 

яск ра вае та му свед чан не.

Вель мi важ на ства рыць умо вы для за па-

тра ба ва нас цi мо ла дзi ў Бе ла ру сi. Прык лад 

та го, што гэ та ро бiц ца, — раз вiц цё IТ-га-

лi ны, ме ды цы ны, кас мiч ных тэх на ло гiй, 

атам най энер ге ты кi. Ка лi нех та з'яз джае 

за мя жу па леп шую до лю, яго не тры ма-

юць, да даў Прэ зi дэнт. Iм га на рац ца, яго з 

ра дас цю пры муць, ка лi што, на зад, але не 

трэ ба тым, хто з'е хаў, аб ра жаць сваю Ра-

дзi му, якая да ла па ча так уся му.

«Мне заў сё ды вель мi цi ка выя дум кi i iдэi 

ма ла дых лю дзей. Га лоў нае, каб яны ру ха-

лi на шу кра i ну на пе рад. Лi чу, што бу ду чая 

пя цi год ка па вiн на стаць пя цi год дзем ма ла-

дой Бе ла ру сi. Ра вес нi кi не за леж нас цi, тыя, 

ка му сён ня 25—30 га доў, — са мае ак тыў-

нае i перс пек тыў нае па ка лен не, здоль нае 

на даць ма гут ны iм пульс раз вiц цю кра i ны, 

зра бiць яе кан ку рэн та здоль най i па спя хо-

вай у са мых роз ных сфе рах. Сфар мi ра ваць 

аб лiч ча но вай Бе ла ру сi, на кi ра ва насць у 

бу ду чы ню», — рэ зю ма ваў Аляк сандр 

Лукашэн ка.

БIТ ВА, ЯКУЮ МЫ 
АБА ВЯ ЗА НЫ ВЫЙ ГРАЦЬ

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў: мы 

жы вём у эпо ху лiч ба вi за цыi i штуч на га iн-

тэ ле кту, гэ та эпо ха вы со ка аду ка ва ных лю-

дзей, i трэ ба даць маг чы масць кож на му 

атры маць якас ную аду ка цыю, ка лi ў яго 

ёсць здоль нас цi i жа дан не.

«Вы ве да е це, мож на бы ло сён ня ўво гу ле 

нi пра што не ка заць, але ска заць толь кi 

пра ад но — пра аду ка цыю, — да даў ён. — 

Не аду ка ва ны ча ла век — страш ны ча ла век 

у бу ду чы нi. Вы ў гэ тым пе ра ка на е це ся, мы 

з ва мi ў гэ тым жыц цi хут ка пе ра ка на ем-

ся — толь кi аду ка ва ны ча ла век, якi сяб руе 

з розу мам, мо жа раз ва жаць i зра зу мець, 

што ад бы ва ец ца ў све це. Усiх ас тат нiх, хто 

не ўмее ду маць, а ду мае ай фо нам або тэ-

ле фо нам, бу дуць крам саць, дзяўб сцi, цiс-

нуць не на свя до масць, а на пад свя до масць 

i зам бi ра ваць. У гэ тым най вя лiк шая не бяс-

пе ка асноў най са май не бяс печ най тэн дэн-

цыi раз вiц ця на ша га гра мад ства. I ка лi мы 

ва ўсiм све це, вя ду чыя кра i ны, за раз не 

пад хо пiм ся i не вы ра шым гэ тае пы тан не, 

то бу дзем мець пла не ту ха о су».

Аляк сандр Лу ка шэн ка паў та рыў сваю 

iдэю пра тое, што на ўступ ных iс пы тах за 

вы нi ка мi ЦТ не аб ход на ба чыць абi ту ры-

ен та — ча ла ве ка з яго здоль нас ця мi i та-

лен та мi.

«Но вы фар мат ус туп ных эк за ме наў у ся-

рэд нiя спе цы яль ныя i вы шэй шыя на ву чаль-

ныя ўста но вы ўлi чыць во пыт i тэс цi ра ван ня, 

i су моўя, — па абя цаў ён. — Мы ўзмоц нiм 

прак ты ка а ры ен та ва насць пра фе сiй най 

аду ка цыi. Ча ла век пра цы заў сё ды быў i 

за ста нец ца ас но вай раз вiц ця дзяр жа вы».

Яшчэ адзiн ас пект аду ка цыi — вы ха-

ван не. Не бу дзем зай мац ца сва i мi дзець-

мi мы — iмi зой муц ца iн шыя, пад крэс лiў 

Прэ зi дэнт.

Ён вы ка заў па жа дан не, каб ма ла дзёж-

ную па лi ты ку не зво дзi лi толь кi да пы тан няў 

ма тэ ры яль ных вы год i са цы яль ных га ран-

тый.

«Хай гэ та гу чыць па фас на, але нас, ста-

рэй шае па ка лен не, ка лiсь цi ву чы лi Ра дзi-

му лю бiць як баць коў: не за тое, што яна 

доб рая i па спя хо вая, а та му, што да ла нам 

жыц цё, — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Мы прос та аба вя за ны вый граць бiт ву за ро-

зу мы i ду шы лю дзей, перш за ўсё мо ла дзi. 

Па гля дзi це, што ро бiц ца ў iн фар ма цый най 

пра сто ры».

«МЭ ТА — СУ ТЫК НУЦЬ 
ЛЮ ДЗЕЙ АДЗIН З АД НЫМ»

На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн кi, свет 

увай шоў у эпо ху гiб рыд ных вой наў i «каля-

ро вых рэ ва лю цый», i «ка лi ўчо ра яшчэ на-

зi ра лi за па доб ны мi сцэ на ры я мi збо ку, то 

сён ня ўжо фак тыч на ўцяг ну тыя ў та кiя кан-

флiк ты».

З гэ тай мэ тай шы ро ка вы ка рыс тоў ва-

юц ца маг чы мас цi iн фар ма цый ных рэ сур-

саў — iн тэр нэ ту, ме сен джа раў i са цы яль-

ных се так.

«У вы нi ку за мi ну лыя ме ся цы сац сет кi i 

тэ ле грам-ка на лы на вод не ны лух той, бру-

дам, бес са ром най хлус нёй. Лю дзi стра цi лi 

сум лен не, i я ўжо не ка жу пра тых, ка го я 

ўзрас цiў на сва iх ру ках i гру дзях, — ска заў 

Прэ зi дэнт. — Але вы па гля дзi це на на шых 

твор цаў. Яны ўчо ра кла ня лi ся, ра да ва лi-

ся, пе лi, тан ца ва лi. Што з iмi зра бi ла ся 

за суткi?»

Прэ зi дэнт па пра сiў сыс цi ўбок тых лю-

дзей, якiя пе ра шка джа юць вы ра тоў ваць 

кра i ну i са мi не га то вы да гэ та га: «Ска жу 

сён ня для ўся го све ту... Ула да i я як дзе ю чы 

Прэ зi дэнт пры ме лю бы ваш вы бар, толь кi 

нi ко лi не здрадж вай це. Здра да не да ру ец ца 

на ват на ня бё сах. Ка лi вы не здоль ныя i да 

ча гось цi не га то вы, сы дзi це ўбок. Не пера-

шка джай це, не блы тай це ся пад на га мi, 

дай це вы ра та ваць кра i ну».

Па яго сло вах, праз год-два сi ту а цыя 

нар ма лi зу ец ца, але вы ра шаць неш та сён ня 

на эмо цы ях нель га.

«Мы мер ка ва лi i не па мы лi лi ся, што ў ця-

пе раш няй вы бар чай кам па нii бу дуць маш-

таб на вы ка рыс тоў вац ца ўсе гэ тыя ме та ды 

ўздзе ян ня. Мэ та — су тык нуць лю дзей адзiн 

з ад ным, пад ма нуць, на па ло хаць, за блы-

таць i ў кан чат ко вым вы нi ку спра ва ка ваць 

на кры мi наль ныя зла чын ствы. Так, га ра чай 

вай ны ня ма, спус ка вы кру чок не на цiс ну ты, 

але спро ба ар га нi за ваць бой ню ў цэнт ры 

Мiн ска ўжо вi да воч ная, — пе ра сця рог кi-

раў нiк кра i ны. — Су праць Бе ла ру сi кi ну тыя 

мiль ярд ныя рэ сур сы. Ма бi лi за ва ны най ноў-

шыя тэх на ло гii».

Прэ зi дэнт па дзя лiў ся, што са здзiў лен-

нем на зi рае за дыс ку сi яй, якая iс нуе ў iн тэр-

нэ це на конт за тры ман ня ба е вi коў з Ра сii.

у руках сваю будучыню.
Беларусі»
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