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РА ЦЫ Я НАЛЬ НА 
I ЭМА ЦЫ Я НАЛЬ НА

Па слан не Прэ зi дэн та за кра ну ла кож на га слу ха ча — 
ура жан ня мi па дзя лi лi ся ўдзель нi кi ме ра пры ем ства

АД ПА ВЯ ДАЦЬ ВЫ СО КА МУ СТАН ДАР ТУ
Стар шы ня Па ста ян най ка мi сii Па ла ты 

прад стаў нi коў Нацыянальнага сходу 

па мiж на род ных спра вах Анд рэй 

САВI НЫХ у Па слан нi Прэ зi дэн та для 

ся бе ад зна чыў два бло кi.

— Перш за ўсё, гэ та быў ра цы я-
наль ны, глы бо ка пра ду ма ны раз дзел 
аб шля хах i кi рун ках рэ фар ма ван ня на-

шай кра i ны. Аж да та го, што на зы ва лi ся кан крэт ныя га лi ны, кi рун-
кi раз вiц ця. Гэ та за ха ван не са цы яль на га ха рак та ру бе ла рус кай 
дзяр жа вы з ак цэн там на раз вiц цё сiс тэм ахо вы зда роўя i аду ка цыi. 
Кi раў нiк дзяр жа вы ўво гу ле ска заў зна ка выя сло вы, якiя, упэў не ны, 
за пом няц ца ўсiм удзель нi кам, што толь кi аду ка ва ны ча ла век па 
сут нас цi спра вы мо жа быць ас но вай бе ла рус ка га гра мад ства. Гэ та 
фун да мен таль ны прын цып ХХI ста год дзя, са праў ды, гэ та так.

I дру гi мо мант — эма цы я наль ны. Ад чу ва ла ся, што Прэ зi дэнт 
вель мi вост ра пе ра жы вае бя гу чыя праб ле мы раз вiц ця на шай краi-
ны, што для яго даб ра быт бе ла рус кiх лю дзей i бе ла рус кай дзяр-
жа вы — у ра зы, у дзя сят кi ра зоў важ ней шыя за яго ўлас ны лёс, за 
яго ней кiя аса бiс тыя да сяг нен нi.

Ён га то вы кi нуць усё на ал тар даб ра бы ту i раз вiц ця на шай кра i-
ны. Гэ ты эма цы я наль ны па сыл, вя до ма, за ра джае i нас усiх (перш 
за ўсё, дэ пу та таў), каб дзей нi чаць, ка лi хо ча це, ад па вед на з гэ тым 
вы со кiм прэ зi дэнц кiм стан дар там.

ПЫ ТАН НЕ НУ МАР АДЗIН
Стар шы нi Па ста ян най ка мi сii Па ла ты 

прад стаў нi коў Нацыянальнага сходу па 

за ка на даў стве Свят ла не ЛЮ БЕЦ КАЙ 

больш за ўсё за пом нi ла ся шчы рая i 

вель мi ча ла веч ная па ста ноў ка пы тан-

няў, якiя сён ня хва лю юць кож на га.

— Я ду маю, не за леж на ад та го, гэ ты 
ча ла век — чы ноў нiк, ра бот нiк сель скай 
гас па дар кi, вы клад чык цi жан чы на ў дэ-

крэ це, усе сфе ры жыц ця бы лi ахоп ле ны: пы тан нi, якiя хва лю юць 
сён ня (знеш няй i ўнут ра най па лi ты кi) — як мы бу дзем жыць да лей, 
пы тан нi раз вiц ця эка но мi кi, пад трым кi мо ла дзi, пен сiй на га за бес-
пя чэн ня...

Уво гу ле ба чан не да лей ша га жыц ця, яго якас цi — сён ня гэ та 
пы тан не ну мар адзiн. I тое, як эма цы я наль на Прэ зi дэн т аб гэ тым 
ка заў, свед чыць аб тым, што гэ та пы тан не яго хва люе што дня. 
Кож ны му сiць па чуць i ўба чыць сваю бу ду чы ню i вы ра шыць для 
ся бе, дзе ён i з кiм.

КРА НАЕ СЭР ЦА
Член Са ве та Рэс пуб лi кi На цы я наль-

нага схо ду, ды рэк тар Мiнск ага на-

ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра хi рур гii, 

транс план та ло гii i ге ма та ло гii Алег 

РУ МО ўра жа ны Па слан нем.

— Ка лi ка жуць пра бу ду чы ню тва ёй 
кра i ны, на пэў на ж, сэр ца гэ та кра нае. Ура-
чы — лю дзi эма цы я наль ныя, прос та ўме-
юць не да ваць во лi эмо цы ям, ка лi гэ та не-

аб ход на. За раз ме на вi та та кi мо мант, бо бу ду чы ня кра i ны на ко не.
Тое, што ска заў Прэ зi дэнт, — вель мi змяс тоў на, перш за ўсё. I вель-

мi яр ка. I гэ та тое, што па трэб на сён ня на шай кра i не. Я ўпэў не ны, што 
ў нас ёсць адзiн шлях — толь кi та кi, iн ша га шля ху ў нас ня ма.

ЛЕЙТ МА ТЫЎ — РА ДЗI МА
Дэ пу тат Па ла ты прад стаў нi коў На-

цыя наль на га схо ду Iгар ХЛА БУ КIН 

звяр нуў ува гу на но вы, не звы чай ны 

па пра цяг лас цi фар мат Па слан ня, 

кара цей шы за па пя рэд нiя.

— Час ды на мiч ны, мя ня ец ца, та му — 
ёмiс та, сцiс ла, вель мi кан струк тыў на 
прай шло, на адзi ным па ры ве. Эмо цыi 
са праў ды пе ра паў ня лi i ўсiх нас, i кi раў-
нi ка дзяр жа вы, та му што гэ та ўсё бы ло 

па бу да ва на ўсi мi на мi — бе ла ру са мi. I гэ та мы му сiм за ха ваць.
Вя до ма, асноў ны мi тэ ма мi бы лi за ха ван не су ве рэ нi тэ ту, на шай 

цэ лас нас цi, тэ ма мо ла дзi, са цы яль най сфе ры — тое, на чым мы 
ста iм, чым га на рым ся i ча го ня ма ў су сед нiх дзяр жаў. На пэў на, 
гэ ты вось кло пат аб усiх без раз дзя лен ня на больш цi менш моц-
ных цi сла бых — вель мi важ ны склад нiк, якi мы па вiн ны за ха ваць. 
Роў насць кож на га бе ла ру са, кож най сям'i, ства рэн не, за ха ван не 
на шай зям лi, на шай Ра дзi мы бы лi лейт ма ты вам.

I мы сён ня му сiм зра бiць усё маг чы мае, ня гле дзя чы на роз ныя 
мер ка ван нi, ней кiя пры вя за нас цi са брац ца ў ад но i сур' ёз ным, адзi-
ным фрон там вы сту пiць за на шу дзяр жаў насць, за на шу кра i ну.

За пi са ла Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Учо ра з па чат кам да тэр мi но-

ва га га ла са ван ня кра i на ўсту-

пi ла ў за вяр шаль ную ста дыю 

вы бар чай кам па нii.

Як да ла жы лi Аляк санд ру 
Лукашэн ку, ра бо та iдзе ў штат ным 
рэ жы ме, усе 5,8 ты ся чы ўчаст каў 
для га ла са ван ня ў кра i не i за мя жой 
пра цу юць. Ра зам з тым, Прэ зi дэнт 
зноў па цi ка вiў ся, цi ўсё зроб ле на з 
пунк ту гле джан ня ма тэ ры яль на га 
за бес пя чэн ня кам па нii, ар га нi за цыi, 
i за пра сiў ад каз ных да ла жыць, ка лi 
па рэ гi ё нах за ста лi ся яшчэ ней кiя 
праб ле мы.

«Па доб рай бе ла рус кай, мо жа, 
i са вец кай, тра ды цыi мы заў сё ды 

вы ба ры пра во дзi лi як са праўд нае 

свя та для лю дзей: i бу фе ты бы лi 
ар га нi за ва ны, i кан цэрт ныя пля цоў-
кi. Пра га ла са ваў шы, лю дзi га то выя 
бы лi па слу хаць доб рую пес ню, каб 
на строй быў лад ны. Трэ ба i гэ тым 
ра зам не за бы ваць пра гэ та свя-
та», — да ру чыў кi раў нiк дзяр жа-
вы.

Дру гое пы тан не — бяс пе ка 
пра вя дзен ня вы ба раў. Аляк сандр 
Лукашэн ка за га даў нi ў якiм вы пад-
ку не да пус цiць, каб кi раў нi кi ка мi-
сiй, на вед валь нi кi вы бар чых участ-
каў прад' явi лi ней кiя прэ тэн зii, што 
iх бяс пе ка не бы ла за бяс пе ча на на 
год ным уз роў нi. Па фак тах, ка лi 
ёсць хоць най мен шае па да зрэн-
не, мi лi цыi i Ка мi тэ ту дзярж бяс пе кi 
да ру ча на са мым жорст кiм чы нам 
рэ ага ваць.

«Лю дзi дзяр жаў ныя, i дзяр жа-

ва iх па вiн на аба ра нiць. На шых 

лю дзей трэ ба аба ра нiць. Па гро зы, 
аб ра зы i iн шы гвалт па вiн ны спы-
няц ца на ко ра нi», — па ста вiў за да чу 
кi раў нiк дзяр жа вы.

Яшчэ ад но па тра ба ван не, каб у 
кож на га ча ла ве ка, хто мае пра ва 
го ла су, бы ла маг чы масць пры няць 
удзел у вы ба рах. Асаб лi вую ўва гу 
Прэ зi дэнт па пра сiў звяр нуць на ста-
рых, iн ва лi даў, хво рых на карана-
вi рус, якiм трэ ба да па маг чы пра-
га ла са ваць.

«Па iх жа дан нi, каб яны маг лi 
зра бiць свой вы бар», — пад крэс-
лiў Прэ зi дэнт.

Па яго сло вах, у гэ тую элек та-
раль ную кам па нiю ў Бе ла ру сi акрэ-
ды та ва на рэ корд ная коль касць на-
зi раль нi каў — больш за 45 ты сяч.

«Ёсць i за меж ныя. Трэ ба акру-
жыць iх у доб рым сэн се кло па там — 
та му што гэ та лю дзi ге ра iч ныя, яны 
не па ба я лi ся ў гэ ту пан дэ мiю пры-
ехаць у Бе ла русь з за меж жа, хай 
на ват з Ра сii, Укра i ны, каб па гля-
дзець, як iдуць на шы вы ба ры. Та му 
да iх трэ ба ад па вед ныя ад но сi ны. 
Яшчэ раз пад крэс лi ваю: вы ба ры ў 
Бе ла ру сi прой дуць у стро гай ад па-
вед нас цi з бе ла рус кiм за ка на даў-
ствам i вы ключ на ў iн та рэ сах бе ла-
рус ка га на ро да. Та му ка лi ў не ка га 
iн шыя ча кан нi, то дар ма. Бе ла рус-
кi за кон, бе ла рус кi на род — гэ та 
га лоў нае», — пра цяг нуў кi раў нiк 
дзяр жа вы.

Але, як час та ка жа Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, «вы ба ры вы ба ра мi»: 
9 жнiў ня ўве ча ры вы ба ры скон чац-
ца, а 10-га да вя дзец ца зай мац ца 
цяж кай, ка мусь цi, ма быць, не цi-
ка вай ру цi най. Але без яе жыц ця 
не бы вае, упэў не ны лi дар кра i ны.

«Яшчэ раз ува га ся ля нам. Па-
гля дзi це, каб мы не рас сла бi лi ся, 
асаб лi ва ў гэ ты ты дзень. На двор'е 
ста iць га ра чае. Трэ ба ска рыс тац ца 
i асноў ную ма су збож жа вых ка ла-
са вых убраць. Най пер шая за да-

ча — гэ та са браць хлеб. Ён доб ры, 
яго стра цiць нель га», — па ста вiў 
за да чу Прэ зi дэнт.

Ён да ру чыў ад каз ным асо бам 
у час, якi на зваў «эк за ме нам» для 
ўсiх, каб уся iнф ра струк ту ра функ-
цы я на ва ла нар маль на.

«Ад су вя зi да транс пар ту. Трэ ба 

зра бiць так, каб усе ар га нi за цыi 

iнф ра струк тур ныя пра ца ва лi як 

га дзiн нiк. Гэ та доб рая пра вер ка, 
гэ та як у ва ен ных на ву чэн нях», — 
пад крэс лiў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Лi дар дзяр жа вы на га даў, што 
бела ру сы заў сё ды ак тыў на ўдзель-
нi ча юць у вы ба рах, i да ру чыў сва iм 
па моч нi кам i гу бер на та рам па пра-
сiць гра ма дзян, ня гле дзя чы на лет-
нi пе ры яд i кло па ты, знай сцi ця гам 
тыд ня час i прый сцi пра га ла са ваць.

«Я ду маю, лю дзi ў нас свя до мыя 
(не ду маю — ве даю) i ад гук нуц ца 
на на шу прось бу паў дзель нi чаць у 
гэ тых вы ба рах», — рэ зю ма ваў Прэ-
зi дэнт.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«По пыт на праў ду 
i спра вяд лi васць рас це. 

Та му фар ма лiзм, раў на душ ша 
i дыс тан цы я ван не 
не да пу шчаль ныя»

У Са ве це Рэс пуб лi кi ад бы ло ся за крыц цё трэ цяй па за-

чар го вай се сii. Вi цэ-спi кер верх няй па ла ты пар ла мен та 

Ана толь IСА ЧАН КА звяр нуў ува гу се на та раў на тое, што 

Па слан не Прэ зi дэн та бе ла рус ка му на ро ду i пар ла мен ту 

па вiн на стаць прад ме там глы бо ка га ана лi зу i кi раў нiц твам 

да дзе ян ня кож на га.

«Са вет Рэс пуб лi кi так са ма па вi нен зра бiць важ кi ўнё сак у прак-
тыч ную рэа лi за цыю па ла жэн няў Па слан ня. Аба ро на iн та рэ саў 
ай чын ных вы твор цаў, пад трым ка са цы яль на ад каз на га бiз не су, 
ства рэн не кам форт ных умоў жыц ця на вёс цы, за бес пя чэн не раў на-
мер на га раз вiц ця рэ гi ё наў, су праць дзе ян не па гро зам на iн фар ма-
цый ным по лi — у вы ра шэн нi гэ тых i iн шых за дач па вi нен пры няць 
са мы ак тыў ны ўдзел Са вет Рэс пуб лi кi, — ак цэн та ваў ува гу Ана толь 
Iса чан ка. — Паў на моц тваў у нас для гэ та га да стат ко ва».

Ён ад зна чыў, што аба вя зак се на та раў — да нес цi клю ча выя тэ зi-
сы зва ро ту Прэ зi дэн та да гра ма дзян, пра вес цi шы ро кую рас тлу ма-
чаль ную ра бо ту, пры цяг нуць да яе дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў.

«Важ на ар га нi за ваць гэ ту ра бо ту ў фар ма це дыя ло гу. Трэ ба 
ве даць i ра зу мець, што ду ма юць лю дзi аб праб ле мах, за кра-
ну тых кi раў нi ком дзяр жа вы, i якiя шля хi iх вы ра шэн ня ба чаць. 
Зва рот ная су вязь да зво лiць да сяг нуць мак сi маль на га вы нi ку ў 
рэа лi за цыi пра грам ных уста но вак Прэ зi дэн та. По пыт на праў ду i 
спра вяд лi васць рас це — гэ та пад крэс лiў у сва iм Па слан нi кi раў-
нiк дзяр жа вы. Та му фар ма лiзм, раў на душ ша i дыс тан цы я ван не 
прос та не да пу шчаль ныя», — пе ра ка на ны ён.

Ана толь Iса чан ка пад крэс лiў, што Бе ла русь заў сё ды бы ла i 
па вiн на за стац ца тэ ры то ры яй ста бiль нас цi i даб ра бы ту. Гэ та му 
па вi нен са дзей нi чаць i Са вет Рэс пуб лi кi.

«Уз ва жа ная кан сты ту цый ная рэ фор ма, свое ча со вая ак туа  лi-
за цыя дзе ю ча га за ка на даў ства, апе ра тыў нае вы ра шэн не праб-
лем, якiя хва лю юць су гра ма дзян, па вы шэн не эфек тыў нас цi ўза-
е ма дзе ян ня дзяр жаў ных ор га наў, ак тыў нае пра соў ван не на цы-
я наль ных iн та рэ саў ме та да мi пар ла менц кай дып ла ма тыi — усё 
гэ та зо на ўва гi i ад каз нас цi пар ла мен та ры яў», — пад крэс лiў 
вi цэ-спi кер верх няй па ла ты пар ла мен та.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

«На ша за да ча — да нес цi 
ства раль ны сэнс 

кож на га тэ зi са Па слан ня 
да вы бар шчы каў»

У Па ла це прад стаў нi коў за кры ла ся трэ-

цяя, са мая ка рот кая се сiя. Яна ме ла са-

мае ка рот кае за ключ нае па ся джэн не, 

якое скла ла толь кi вы нi ко вая пра мо ва 

стар шы нi нiж няй па ла ты пар ла мен та 

Ула дзi мi ра АНД РЭЙ ЧАН КI. Ён аха рак-

та ры за ваў Па слан не як са праў ды ад-

кры тую i шчы рую раз мо ву, пад час якой 

дэ пу та ты атры ма лi ад ка зы на са мыя ад-

чу валь ныя пы тан нi, якiя хва лю юць сён ня 

бе ла рус кае гра мад ства.

«За ло гам па спя хо ва га пе ра адо лен ня цяж-
кас цяў, аб умоў ле ных аб васт рэн нем гла баль-
ных геа па лi тыч ных су пя рэч нас цяў i су свет ным 
кры зi сам, якi ўзмац ня ец ца, з'яў ля ец ца яд нан-
не i згур та ван не на ро да, — ска заў Ула дзi мiр 
Анд рэй чан ка. — Нi хто, акра мя са мiх бе ла ру-
саў, не за бяс пе чыць не за леж насць кра i ны, 
мiр, ста бiль насць i гра мад скi даб ра быт».

Стар шы ня Па ла ты прад стаў нi коў упэў не ны, 
што аб са лют ная боль шасць на шых гра ма дзян 
цал кам па дзя ляе гэ ты га лоў ны па сыл Прэ зi-
дэн та.

«На ша за да ча, па ва жа ныя ка ле гi, — аб' ек-
тыў на, без эмо цый да нес цi ства раль ны сэнс 
кож на га тэ зi са Па слан ня да вы бар шчы каў. 
Бу дзе ня прос та. Мы ба чым, як на гня та ец ца сi-
ту а цыя, якiя на ма ган нi i не ма лыя фi нан са выя 
срод кi ўклад ва юц ца ў тое, каб раз гай даць 
кра i ну, збiць з пан та лы ку на шу мо ладзь ада-
рва ны мi ад рэ аль нас цi без ад каз ны мi ло зун-
гамi», — пад крэс лiў Ула дзi мiр Анд рэй чан ка.

Яшчэ ад на на ша за да ча для дэ пу та таў у 
пе рад вы бар чы час — ра бо та з мiж на род ны мi 
на зi раль нi ка мi, ка ле га мi-пар ла мен та ры я мi. 
Як да даў спi кер Па ла ты прад стаў нi коў, дэ пу-
та ты па вiн ны мак сi маль на са дзей нi чаць та му, 
каб свет па ба чыў аб' ек тыў ную кар цi ну та го, 
што ад бы ва ец ца.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«Вы ба ры ў Бе ла ру сi прой дуць 
у стро гай ад па вед нас цi 

з бе ла рус кiм за ка на даў ствам»
Аб гэ тым Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка за явiў учо ра 

пад час су стрэ чы са стар шы ня мi абл вы кан ка маў i Мiнск ага гар вы кан ка ма, 
сва i мi па моч нi ка мi па аб лас цях i Мiн ску

Пар ла менц кi дзён нiкПар ла менц кi дзён нiк


