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«Мы сёння моцна трымаем 
у руках сваю будучыню. 

Будучыню незалежнай Беларусі»
(Працяг. Пачатак на 1-й стар.)

«Гэ та вель мi не бяс печ ны i моц ны сiг нал. 

I ўсё гэ та хлус ня пра Стам бул, Ве не су э лу, 

пра Аф ры ку i Лi вiю. Гэ та ўсё хлус ня. Гэ тыя 

лю дзi, яны да лi па ка зан нi, бы лi на кi ра ва ны 

спе цы яль на ў Бе ла русь. Ка ман да бы ла 

ча каць. Бi ле ты, куп ле ныя на Стам бул, — 

гэ та ле ген да», — рас ка заў ён.

Па ля цець у Стам бул, за ўва жыў 

Лукашэн ка, маг чы ма з рэ гi ё наў Ра сii, але 

за тры ма ныя ру ха лi ся ча мусь цi праз Бе-

ларусь.

«Мы ма ем сваю кра i ну. Кра i на мае свае 

за ко ны. Ка му, як не на шым род ным бра-

там ра сi я нам i яе кi раў нiц тву, ве даць гэ тыя 

за ко ны. За кон ёсць за кон», — да даў ён.

Прэзідэнт рас ка заў, што след чыя па-

ча ла ве чы ста вяц ца да за тры ма ных, i гэ та 

да ло эфект.

«Яны рас ка за лi ўсё. Я ха чу, каб з гэ тай 

тры бу ны тыя, хто ся дзiць тут, i тыя, хто мя не 

па чуе, за пом нi лi: пе ра стань це хлу сiць i нес цi 

ме ша нi ну ў срод ках ма са вай iн фар ма цыi, — 

звяр нуў ся Прэ зi дэнт. — Мы — род ныя лю дзi, 

мы — бе ла ру сы, укра iн цы, рус кiя, па ля кi, яў-

рэi — заў сё ды жы лi ў мi ры, не пад кiд вай це 

тут ядзер най зброi, не ўзры вай це аб ста ноў-

ку, бо бу дзе па лы хаць да Ула дзi вас то ка», — 

пе ра сця рог Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён па ве да мiў, што з'я вi ла ся iн фар ма-

цыя аб яшчэ ад ным атра дзе, якi зла мыс-

нi кi кi ну лi на поў дзень кра i ны.

«Мы па вiн ны, ка лi iдзе ўбор ка ўра джаю, 

iх ла вiць, бе гаць па ля сах. Мы ж iх усiх зло-

вiм», — не су мня ва ец ца Прэ зi дэнт.

МI СIЯ ВЕР ТЫ КА ЛI
Па сло вах Прэ зi дэн та «цэ лая ар мiя iн-

тэр нэт-тро ляў i iн фар ма цый ных пра ва ка-

та раў пра цуе дзень i ноч, каб дэ ста бi лi за-

ваць сi ту а цыю ў кра i не».

«Знай шлi гэ тых трох ня шчас ных дзяў-

чы нак, яны не ра зу ме юць, што чы та юць. 

Што вы iм пi ша це? Пра вя дзём «ня чэс ныя» 

вы ба ры, вы пус цiм эка на мiч ных, па лi тыч-

ных кры мi наль нi каў, пра вя дзём «чэс ныя» 

вы ба ры i бу дзем жыць. Вы ж iм пад ка жы-

це, што не Прэ зi дэнт у Бе ла ру сi пры зна чае 

вы ба ры. Пас ля «ня чэс ных» вы ба раў нi ко лi 

бе ла рус кi пар ла мент не ўго нiць кра i ну ў 

шэ раг пе рад вы бар чых кам па нiй. Вы аб 

гэ тым па ду май це», — па пра сiў Прэ зi дэнт 

i ад зна чыў, што ён ве дае, хто ста iць за 

гэ ты мi асо ба мi.

Прэ зi дэнт па ве да мiў, што сён ня ро бiц ца 

шэ раг вель мi сур' ёз ных кро каў па су праць-

ста ян нi па гро зе дэстабілізацыі, i за да ча 

ну мар адзiн — пад рых та ваць сваё вой ска 

пер ша клас ных спе цы я лiс таў, здоль ных су-

праць ста яць i кi бер паг ро зам, i са мым дас-

ка на лым тэх на ло гi ям.

«Вы не па пра кай це Лу ка шэн ку i дзяр-

жа ву, што мы прай гра лi бiт ву ў iн тэр нэ це. 

Ус пом нi це, што ка заў: мы дзяр жа ва, мы 

нi ко лi не вый гра ем бiт ву ў iн тэр нэ це, та му 

што яна «жоў тая». Мы не мо жам спус цiц ца 

на ўзро вень «жаў цiз ны», — рас тлу ма чыў 

Прэ зi дэнт.

На яго дум ку, ча ла век, якi хо ча ра за-

брац ца ў сi ту а цыi, ба чыць не толь кi iн тэр-

нэт, але i iн шыя СМI. Як ад зна чыў кi раў нiк 

кра i ны, ме на вi та на на шым гра мад стве 

вы ра шы лi апра ба ваць «ка ля ро выя рэ ва-

лю цыi» з улi кам но вых тэх на ло гiй.

«Не атры ма ец ца. Дзяр жа ва па чы на-

ец ца з на ро да, а тры ма ец ца на моц най i 

ста бiль най кi раў нiц кай вер ты ка лi. Па куль 

гэ тая вер ты каль моц ная, ка рыс та ец ца да-

ве рам на ро да — кра i ну не маг чы ма рас-

хiс таць! Нам зайз дрос цi лi. Ча му? Та му 

што ад Прэ зi дэн та да се ля нi на мы бы лi 

ад ным цэ лым», — кан ста та ваў кi раў нiк 

дзяр жа вы.

Прэ зi дэнт анан са ваў, што ў най блi жэй-

шы час зой мец ца на за па ша ны мi пы тан ня-

мi дзярж слу жа чых i ва ен ных.

На дум ку Прэ зi дэн та, ка лi хо чуць па да-

рваць асно ву дзяр жа вы, то па чы на юць з 

на па даў на лю дзей, якiя ад да на слу жаць 

кра i не i на ро ду.

«Асаб лi ва сён ня мы па вiн ны гэ та дак-

лад на ра зу мець. У нас у кра i не кам пакт ны 

дзяр жаў ны апа рат. Мы не рас пес цi лi на-

шых чы ноў нi каў нi за роб ка мi, нi пры вi ле-

я мi. Мы вель мi су ро ва ста вiм ся i бу дзем 

ста вiц ца да пра яў ка руп цыi. Па тра ба ва лi 

i бу дзем па тра ба ваць дыс цып лi ны, чу лых, 

уваж лi вых ад но сiн да лю дзей. I ка лi вы 

чу е це мае бес кам пра мiс ныя вы каз ван нi 

на ад рас тых цi iн шых кi раў нi коў — гэ та 

зу сiм не зна чыць, што ўвесь наш дзяр жаў-

ны апа рат скла да ец ца з ней кiх гуль та ёў 

або каз нак ра даў», — за пэў нiў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Прэ зi дэнт ра iць пе рад тым, як па пра-

каць дзярж слу жа чых, па гля дзець на ся бе. 

Дзярж слу жа чыя — ад люст ра ван не на ро-

да, бо яны прый шлi з гра мад ства.

«Але ве дай це: на гэ тых лю дзях тры ма ец-

ца кi ра ван не кра i най. Яны — хры бет дзяр-

жаў най сiс тэ мы. Гэ та пра фе сi я на лы, ад да-

ныя кра i не i на ро ду, — пад крэс лiў лi дар. — 

Звяр та ю чы ся да дзярж слу жа чых, ска жу: 

я цу доў на ба чу i ве даю цяж кас цi, з якi мi вы 

су ты ка е це ся. Але ў най блi жэй шы час мы 

ўшчыль ную зой мем ся ўсi мi на за па ша ны мi 

пы тан ня мi дзярж слу жа чых i ва ен ных».

БЯС ПЕ КА ЧЛЕ НАЎ 
ВЫ БАР ЧЫХ КА МI СIЙ

Па сло вах Прэ зi дэн та, чле ны вы бар-

чых ка мi сiй i ЦВК ад чу ва юць ка ла саль ны 

прэ сiнг. На чле наў вы бар ка маў сып люц ца 

па гро зы i аб ра зы, але, як за пэў нiў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка, яны па вiн ны ве даць, 

што дзяр жа ва iх не кi не.

«Мы знай шлi ўпра ву на гэ тых эк стрэ мiс-

таў. Та му не тур буй це ся нi за сваё жыц цё, 

нi за сваю бяс пе ку, нi за бяс пе ку ва шых 

дзя цей. Я вам гэ та га ран тую», — за явiў 

бе ла рус кi лi дар.

Ён даў па ра ду тым, хто хо ча iн ша га Прэ-

зi дэн та: «Iдзi це не на пло шчу, а на вы бар-

чы ўчас так, га ла суй це. Але не за бы вай це, 

што Прэ зi дэнт — гэ та кi раў нiк дзяр жа вы, 

якi па Кан сты ту цыi ўва саб ляе адзiн ства 

на цыi, якi з'яў ля ец ца тва рам на цыi».

Аляк сандр Лу ка шэн ка кан ста та ваў, што 

тыя, хто ўжо на ста дыi элек та раль най кам-

па нii ро бiць стаў ку на пра тэс ныя на строi, 

дзе ляць на род на сва iх i чу жых, — ра за-

рвуць спа чат ку гра мад ства, по тым кра i ну 

на част кi.

«Мы нi ко му не за кры ва ем рот. Лю бая 

кры ты ка, лю быя дум кi, лю быя спрэч кi — 

усё маг чы ма. Але стро га ў рам ках за ко на. 

Да зво ле ная ак цыя — пры ходзь i вы каз вай-

ся. За ба ро не ная — май на ўва зе, што гэ та 

пра мое пра ва па ру шэн не. I па ру шаль нi кам 

з'яў ля ец ца не толь кi ар га нi за тар, але i лю-

бы ўдзель нiк», — па ве да мiў ён i па ра iў 

ад роз нi ваць рэ аль ную па лi ты ку, рэ аль ную 

апа зы цыю i «фа нер ных ма ры я не так».

Па яго сло вах, доб ра вя до мыя тыя 

«фаб ры кi», з кан ве е ра якiх сы хо дзяць та-

кiя кан ды да ты — з'яў ля юц ца, пад ман ва-

юць, пра ва ку юць, пад стаў ля юць лю дзей, 

а по тым спiс ва юц ца ў ты раж сва i мi ж гас-

па да ра мi.

Як за пэў нiў Прэ зi дэнт, та кiх рэ фор маў 

(як пра па ну юць — вы вес цi ка пi та лы ў аф-

шо ры, пры му сiць усiх пла цiць за ме ды цы-

ну i аду ка цыю, зем лi сель гас пры зна чэн ня 

зра бiць пры ват ны мi i спус то шыць пра цоў-

ныя ка лек ты вы) у Бе ла ру сi не бу дзе.

УСЁ ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА 
З КАН СТЫ ТУ ЦЫI

Ка лi гра мад ству па трэб ныя пе ра ме ны, 

то яны бу дуць, па абя цаў Прэ зi дэнт.

«Усе рэ фор мы па вiн ны па чы нац ца з 

Кан сты ту цыi. Не з ву лiч ных ак цый, а ме-

на вi та з Асноў на га За ко на, — упэў не ны 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Вяр тан не да 

Кан сты ту цыi 1994 го да — поў ны аб сурд. 

Трэ ба ру хац ца на пе рад. I гэ та да ты чыц ца 

не толь кi эка но мi кi, але i па лi ты кi. Сён-

ня цал кам iн шыя па трэ бы. Кан сты ту цыя 

па вiн на не толь кi iм ад па вя даць, але i на 

не каль кi кро каў апя рэдж ваць гра мад скае 

раз вiц цё. Яна па вiн на стаць «да рож най 

кар тай» для кра i ны».

Па куль на пы тан не, якой ёй быць у цэ-

лым i ў дэ та лях, бе ла ру сы не ад ка за лi, але 

ад ка жуць у пра цэ се гра мад ска га аб мер ка-

ван ня, да даў Прэ зi дэнт i за пэў нiў, што ўжо 

сён няш нi склад пар ла мен та аба вяз ко ва 

вы пра цуе i пра па нуе на ро ду но вы ва ры янт 

Кан сты ту цыi.

«Пра па но вы мо гуць быць роз ныя, — 

ска заў ён. — У тым лi ку i ў га лi не пар-

тый на га бу даў нiц тва, пе ра раз мер ка ван ня 

паў на моц тваў па мiж ор га на мi дзяр жаў най 

ула ды. Я аса бiс та га то вы да лю бых змен, 

ка лi яны бу дуць iс цi на ка рысць на ро ду i 

ка лi га то выя да iх вы».

Але га лоў нае — Кан сты ту цыя не па вiн на 

пра ва ка ваць па лi тыч ны кры зiс, вы клi каць 

па ра лiч кi раў нiц кай сiс тэ мы, як гэта бы ло 

ў ся рэ дзi не 90-х, звяр нуў ува гу Аляк сандр 

Лука шэн ка. Ён на пом нiў, як та ды ўла да 

кра i ны за храс ла ў бяс кон цых па лi тыч ных 

спрэч ках i дэ ба тах ва ўрон пры няц цю не-

ад клад ных ра шэн няў. Тым ча сам кра i на 

ка цi ла ся ў без дань, а на род апы нуў ся на 

мя жы вы жы ван ня. Прэ зi дэнт зноў на га даў 

пра без за кон не, якое ма ла дой Бе ла ру сi 

прый шло ся пе ра адо лець у 90-х га дах.

«Так, у Бе ла ру сi за мно гае ад каз вае 

Прэ зi дэнт, якi ва ло дае вя лi кi мi паў на моц-

тва мi. Гэ та вы зна чаль ная га ран тыя рэа-

лi за цыi са цы яль ных аба вя за цель стваў 

дзяр жа вы пе рад людзь мi. Але цi га то выя 

вы, бе ла ру сы, гэ тыя паў на моц твы з гэ тай 

Кан сты ту цыi пе ра даць iн ша му? — за даў 

ён пы тан не. — Я не свя ты, у мя не ёсць 

усё — i доб рае, i дрэн нае. Але вы мя не 

ве да е це, вы ве да е це, на што я пай ду, а на 

што — не, што ма гу, а што не. Вы ве да-

е це, што ва ша жыц цё для мя не свя тое. 

Усё, ас тат няе за будзь це. Заўт ра прый дзе, 

возь ме ча ла век, но вы, не вя до мы, гэ ту 

Кан сты ту цыю — якую па лi ты ку ён бу дзе 

пра во дзiць? Вы яго ўтры ма е це ад аб валь-

най пры ва ты за цыi? Вы яго ўтры ма е це ад 

та го, што ён спiх не кра i ну ўле ва цi ўпра-

ва? Утры ма е це. Сён ня ўжо ўтры ма е це i 

без мя не».

У гэ ты кры тыч на важ ны для кра i ны мо-

мант бе ла ру сы па вiн ны дак лад на ўсве дам-

ляць: пра ва на па мыл ку ня ма, да даў лi дар.

«Яшчэ адзiн кан сты ту цый ны тэ зiс, якi 

з'яў ля ец ца стрыж нем ма ёй па лi тыч най 

дакт ры ны, — дзяр жа ва па вiн на ства раць 

ча ла ве ку ўсе маг чы мас цi для да сяг нен ня 

яго мэт, — ска заў ён. — Але кож на му трэ-

ба ра зу мець, што без што дзён най пра цы 

i ад каз ных ад но сiн яго ма ра за ста нец ца 

прос та ма рай».

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу 

на тое, што за раз за Бе ла рус сю на зi рае 

ўся пост са вец кая пра сто ра: «Мiль ё ны 

ўра жа ных i за цi каў ле ных ва чэй на ро даў 

Уз бе кi ста на i Та джы кi ста на, Ка зах ста на i 

Турк ме нi ста на, Каў ка за, брац кiх нам Ра сii 

i Укра i ны са праў ды ў гэ тыя днi звер ну тыя 

да на шай Ра дзi мы, да на шай шмат па кут-

най Бе ла ру сi. У iх по гля дах ад но пы тан не: 

«Цi вы тры мае Бе ла русь? Цi змо жа вы ста-

яць у гэ тай гiб рыд най схват цы, у гэ тай 

вай не?» Яны ра зу ме юць: ка лi бе ла ру сы 

па ва ляц ца, на ступ ны мi бу дуць яны!»

На яго дум ку, «усе стрэ лы атрут ныя на-

кi ра ва ныя сён ня су праць Лу ка шэн кi: зва-

лiць, зня ва жыць, рас тап таць, знi шчыць».

«Дык вось ве дай це, на ват без мя не бе-

ла рус кi на род змо жа ся бе аба ра нiць! — 

пад крэс лiў ён. — Та му што ве дае, што 

iн шай зям лi ў све це, акра мя Бе ла ру сi, 

у яго не бу дзе. Нi дзе — нi ў Аў стра лii, нi ў 

Штут гар це — iм мес ца ня ма. У аф шо рах 

гро шай так са ма ня ма. А ў лап цi абуць на-

род вам не ўдас ца i пад бi зун за гнаць ужо 

не атры ма ец ца».

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што i 

мi лi цыя, i ар мiя, i спец служ бы — гэ та дзе-

цi тых, ка го хо чуць «за прэг чы ў ка лё сы i 

па га няць пу гай» i яны гэ та га зра бiць не 

да зво ляць на ват без яго.

«Вы спаз нi лi ся роў на на чвэрць ста год-

дзя, — да даў ён. — Мы сён ня моц на тры-

ма ем у ру ках бу ду чы ню. Бу ду чы ню на шай 

не за леж най Бе ла ру сi. Кра i ну мы вам не 

ад да дзiм. Не за леж насць каш туе до ра га. 

Але яна вар тая та го, каб яе за ха ваць i пе-

ра даць бу ду чым па ка лен ням».

Аляк сандр Лу ка шэн ка за вяр шыў сваё 

Па слан не на ступ ны мi сло ва мi: «За на мi 

Бе ла русь — чыс тая i свет лая, сум лен ная 

i пры го жая, пра ца вi тая, трош кi на iў ная i 

кры ху ра нi мая. Але яна — на ша, яна — лю-

бi мая, а лю бi мую — не ад да юць!»

Гэ тыя сло вы Прэ зi дэн та Па лац Рэс пуб-

лi кi су стрэў апла дыс мен та мi, якiя цяг ну лi-

ся дзве з па ло вай хвi лi ны.

Ма рыя ДА ДА ЛКА,

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Фо
та

 Я
ўг
ен
а П

ЯС
ЕЦ

КА
ГА

.


