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Ды і тую спа чат ку да вя ло ся бу да-

ваць, да даў ён: за ха ваць дзяр жаў-

ную агуль на на род ную ўлас насць, 

за ма ца ваць са цы яль ную на кі ра-

ва насць унут ра най па лі ты кі, уста-

на віць пра ва вы па ра дак і спы ніць 

эк стрэ мізм і бан ды тызм.

«Па пра слаў ле най да ро зе 

Маск ва — Брэст нель га бы ло пра-

ехаць. Бан ды ты, перш за ўсё ад-

туль, з ус хо ду, спы ня лі аў та ма бі-

лі, рас стрэль ва лі лю дзей, ад бі ра лі 

ўсё, што лю дзі вез лі. Мы на вя лі 

па ра дак, ра за браў шы ся з банд-

фар мі ра ван ня мі. У Мін ску іх бы ло 

32 — да гэ туль па мя таю, і мы з імі 

спра ві лі ся на пра ця гу ад на го го-

да», — Прэ зі дэнт зга даў жорст кія 

ра шэн ні, да якіх да вя ло ся звяр-

нуц ца, каб вы ра та ваць на род.

Нас хут ка пры зна лі ўсе дзяр жа-

вы, пра цяг нуў Аляк сандр Лу ка шэн-

ка, та му што ўсе бы лі ра ды рас-

па ду Са вец ка га Са ю за, асаб лі ва 

за ход нія кра і ны. Бе ла русь му сі ла 

вы бу да ваць но выя дып ла ма тыч-

ныя ўза е ма ад но сі ны, а раз ліч ваць 

пры гэ тым не бы ло на ка го.

«Трэ ба бы ло вы зна чыць дзяр-

жаў ную сім во лі ку, якая б аб' яд-

ноў ва ла гра мад ства, а не раз' яд-

ноў ва ла; спы ніць рас паль ван не 

на цы я наль най ва ро жас ці, вы ра-

шыць ад чу валь нае для лю дзей 

моў нае пы тан не і шмат ін шых 

праб лем. Ін шы мі сло ва мі, па бу-

да ваць моц ную, жыц ця здоль ную 

дзяр жа ву», — пад крэс ліў бе ла-

рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт пры знаў, што для 

ства рэн ня но вай, са праў ды дэ-

ма кра тыч най па лі тыч най ма дэ лі 

аб ста ві ны па тра ба ва лі пры няц ця 

хут кіх, бес кам пра міс ных ра шэн-

няў і пра ва во га за ма ца ван ня ад-

па вед ных паў на моц тваў.

І, упэў не ны кі раў нік дзяр жа вы, 

толь кі дзя ку ю чы сва ёй муд рас ці 

і га тоў нас ці ўзяць на ся бе ад каз-

насць за бу ду чы ню кра і ны бе ла ру-

сы пры ня лі гэ тыя най важ ней шыя 

ра шэн ні на ўсе на род ных рэ фе рэн-

ду мах: пра га ла са ва лі за цвёр дую 

ўла ду, ста біль насць і за кон насць. 

У кра і не быў сфар мі ра ва ны па-

са праўд на му пра ца здоль ны прад-

стаў ні чы і за ка на даў чы ор ган.

На дум ку Прэ зі дэн та, ства рэн-

не двух па лат на га пар ла мен та — 

На цы я наль на га схо ду Бе ла ру-

сі — за бяс пе чы ла пас ля доў нае і 

эфек тыў нае пра вя дзен не на ме ча-

ных са цы яль на-эка на міч ных пе ра-

ўтва рэн няў.

«Вя до ма, з га да мі не га тыў 

за бы ва ец ца. З пунк ту гле джан-

ня праб лем, з які мі су тык ну ла ся 

кра і на ў 90-я, сён ня мно гім бе ла-

ру сам, на пэў на, на ват у дум ках не 

хо чац ца вяр тац ца ў той час. Па ло-

ва з вас і не па мя тае гэ та га ча су, 

дзець мі яшчэ бы лі. І гэ та нар маль-

на. На шмат пра віль ней тры мац-

ца за леп шыя мо ман ты, а 

ад моў ны во пыт ус пры маць 

з удзяч нас цю. Для мя не як 

кі раў ні ка дзяр жа вы са мым 

свет лым ус па мі нам тых га-

доў на заўж ды за ста нец ца 

пад трым ка на ро да», — не 

стаў ха ваць па чуц цяў Прэ-

зі дэнт.

І пры знаў ся: заў сё ды бу-

дзе ўдзяч ны лю дзям, якія 

па ве ры лі ў абра ны дзяр жа-

вай курс, сва ёй доб ра сум-

лен най пра цай ства ры лі 

ўсё, што сён ня на зы ва-

ец ца да сяг нен ня мі на шай 

най ноў шай гіс то рыі, за ха-

ва лі най леп шыя тра ды цыі. 

А са мае каш тоў нае — зра-

бі лі гэ та ў рэ корд на ка рот-

кія па гіс та рыч ных мер ках 

тэр мі ны.

Кож нае но вае склі кан не 

на род на га прад стаў ніц тва 

ўва хо дзі ла ў гіс то рыю не за леж най 

Бе ла ру сі сва ім пас ля доў ным і ад-

каз ным ру хам па шля ху пра грэ сіў-

ных пе ра ўтва рэн няў, пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

За ка нат вор часць — 
спра ва ня лёг кая

Па сло вах Прэ зі дэн та, дзя ку-

ючы На цы я наль на му схо ду ў дзяр-

жа ве прак тыч на з ну ля ство ра на 

ўся сіс тэ ма за ка на даў ства. А гэ та 

на шмат скла да ней, чым па бу да-

ваць за вод. Для вы ра шэн ня но вых 

стра тэ гіч ных за дач, якія ста яць пе-

рад кра і най, дэ пу та ты не прос та 

ка рэк та ва лі са ста рэ лыя пра ві лы 

і нор мы са вец кіх ча соў, але ў цэ-

лым за паў ня лі пра ва вы ва ку ум. 

Пры ўдзе ле пар ла мен та за кла дзе-

ныя дэ ма кра тыч ныя асно вы бе ла-

рус кай дзяр жаў нас ці і гра ма дзян-

скай су поль нас ці ў за ко нах, якія 

рэ гу лю юць дзей насць асноў ных 

па лі тыч ных ін сты ту таў кра і ны.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, 

што, рэа лі зу ю чы свае кан сты ту-

цый ныя паў на моц твы, пар ла мен-

та рыі за цвер дзі лі пра грам ныя да-

ку мен ты: асноў ныя кі рун кі ўнут ра-

най і знеш няй па лі ты кі і ва ен ную 

дакт ры ну дзяр жа вы. Но выя ко-

дэк сы, якія пры ма юц ца ў Аваль-

най за ле пар ла мен та, раз ві ва лі 

асноў ныя кан сты ту цый ныя пра вы 

гра ма дзян. Быў пры ня ты шэ раг 

важ ных за ко наў, на кі ра ва ных на 

вы ра шэн не пы тан няў пе ра во ду 

эка но мі кі на су час ныя, ры нач ныя 

ме ха ніз мы.

«У сфе ры па ста ян най ува гі 

пар ла мен та ры яў зна хо дзі ла ся са-

цы яль ная на кі ра ва насць рэс пуб-

лі кан ска га бюд жэ ту і што га до вых 

за ко наў аб яго вы ка нан ні. Важ ную 

ро лю ў па вы шэн ні якас ці жыц ця 

гра ма дзян ады гра ла пры няц це за-

ко наў, на кі ра ва ных на ўвя дзен не 

мі ні маль ных са цы яль ных стан дар-

таў, вы ра шэн не дэ ма гра фіч ных 

і эка ла гіч ных праб лем, пе ра адо-

лен не на ступ стваў чар но быль скай 

ка та стро фы. Пры ня ты дэ пу тац кім 

кор пу сам за кон аб між на род ных 

да га во рах не толь кі за бяс пе чыў 

пра соў ван не на цы я наль ных ін-

та рэ саў на між на род най арэ не, 

але і ства рыў умо вы для аба ро ны 

пра воў бе ла рус кіх гра ма дзян за 

ме жа мі кра і ны», — пра цяг нуў бе-

ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што за час 

сва ёй дзей нас ці бе ла рус кі пар ла-

мент пры няў больш за дзве ты ся-

чы за ко наў. Амаль трыс та з іх — 

вы нік пра цы дэ пу тац ка га кор пу са, 

які за вяр шае ра бо ту.

Вя до мы 
і аў та ры тэт ны

Звяр та ю чы ся да дэ пу та таў Па-

ла ты прад стаў ні коў і чле наў Са ве-

та Рэс пуб лі кі шос та га склі кан ня, 

Прэ зі дэнт ска заў, што дзя ку ю чы 

сва ёй спа кой най, удум лі вай дзей-

нас ці бе ла рус кі пар ла мент сён ня 

вя до мы і аў та ры тэт ны.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, 

што Мінск упер шы ню стаў важ най 

пля цоў кай для пра вя дзен ня ме ра-

пры ем стваў між на род на га ўзроў-

ню — Пар ла менц кай асамб леі 

Ар га ні за цыі па бяс пе цы і су пра-

цоў ніц тве ў Еў ро пе, Пар ла менц-

кай асамб леі Цэнт раль на-Еў ра-

пей скай іні цы я ты вы, па ся джэн ня 

Бю ро Кан фе рэн цыі рэ гі я наль ных 

і мяс цо вых ор га наў ула ды Ус ход-

ня га парт нёр ства. Пра соў ван ню 

Мін ска як аў та ры тэт най між на род-

най пля цоў кі спры я ла і пра вя дзен-

не вяс ной 2019 го да між на род най 

кан фе рэн цыі Гру пы пад трым кі 

Шаў ко ва га шля ху Пар ла менц кай 

асамб леі АБ СЕ.

За мі ну лыя га ды між на род-

на-да га вор ная ба за бе ла рус ка га 

пар ла мен та па поў ні ла ся но вы-

мі да ку мен та мі аб двух ба ко вым 

су пра цоў ніц тве з пар ла мен та мі 

16 за меж ных дзяр жаў.

«Вя лі кую ро лю пар ла мен та рыі 

ады гра лі ў фар мі ра ван ні пра ва вой 

ба зы Еў ра зій ска га эка на міч на га 

са ю за, за ся ро дзіў шы на ма ган ні 

на аба ро не ай чын ных вы твор-

цаў і пра соў ван ні на цы я наль ных 

ін та рэ саў на рын кі на шых су се-

дзяў. Ра шэн ні па раз ня во лен ні 

дзе ла вой іні цы я ты вы, змяк чэн ні 

ад каз нас ці за пра ва па ру шэн ні ў 

сфе ры прад пры маль ніц кай дзей-

нас ці бы лі па зі тыў на ўспры ня тыя 

на шы мі прад пры маль ні ка мі і ў цэ-

лым біз нес-су поль нас цю», — ска-

заў Прэ зі дэнт.

Шы ро кі гра мад скі рэ за нанс 

атры ма ла пра вя дзен не пар ла-

менц кіх слу хан няў на тэ му «Пра-

ва выя і прак тыч ныя ас пек ты па-

ляп шэн ня ін вес ты цый на га клі ма ту 

ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь».

На дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, 

асаб лі вай ува гі за слу гоў вае ра бо-

та пар ла мен та шос та га склі кан-

ня з мо лад дзю. У гэ тым кі рун ку 

пад рых та ва ны пра ект Па ла жэн-

ня аб Ма ла дзёж ным са ве це пры 

На цы я наль ным схо дзе Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, ство ра на Ма ла дзёж-

ная па ла та пры Пар ла менц кім 

Схо дзе Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі, 

сфар мі ра ва ныя ма ла дзёж ныя 

пар ла мен ты пры аб лас ных Са-

ве тах дэ пу та таў.

«Усе да сяг нен ні і вы со кія вы ні кі 

дэ пу тац ка га кор пу са ста лі маг чы-

мыя перш за ўсё дзя ку ю чы ад сут-

нас ці па лі тыч ных роз на га лос сяў і 

на кі ра ва нас ці пар ла мен та ры яў на 

кан струк тыў нае су пра цоў ніц тва з 

ін шы мі га лі на мі ўла ды. На цы я-

наль ны сход заў сё ды вы бу доў ваў 

сваю ра бо ту та кім чы нам, што за-

ко на пра ек ты, якія пры ма ліся, са-

праў ды ад па вя да лі ін та рэ сам гра-

мад ства і дзяр жа вы. Пе ра ка на ны, 

но ва абра ныя дэ пу та ты за ха ва юць 

пе ра ем насць пра дук цый най і ак-

ту аль най за ка нат вор час ці», — ак-

цэн та ваў ува гу лі дар кра і ны.

Не час 
для бал бат ні

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-

чыў, што чар го выя пар ла менц-

кія вы ба ры прай шлі ў ад кры тай 

кан ку рэнт най ба раць бе. Прэ тэн-

дэн таў на дэ пу тац кі ман дат бы-

ло на ват больш, чым у мі ну лую 

кам па нію.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што не 

ха вае: ён, па вод ле Кан сты ту цыі, 

як ад каз ны за дзей насць га лін ула-

ды па ві нен быў уз на ча ліць ра бо ту 

па фар мі ра ван ні пар ла мен та.

«Гэ та на ту раль на, гэ та мой 

аба вя зак. Я хва ля ваў ся, каб пар-

ла мент быў пра ца здоль ны, каб я 

ні ко лі больш не пе ра жы ваў тое, 

што бы ло ў ся рэ дзі не 90-х, ка лі 

я ўва хо дзіў у пар ла мент і пе ра-

да мной на пад ло зе пад тры бу-

на мі ва ля лі ся дэ пу та ты, ме на ві та 

ва ля лі ся, не ся дзе лі, — на га даў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Та кі 

быў, ба чы це, пра тэст. Нас цяг-

ну лі да та го, што пе ра жы ва юць 

сён ня су сед нія дзяр жа вы, асаб-

лі ва Укра і на».

Кі раў нік дзяр жа вы за клі каў не 

шу каць у сва ёй па зі цыі ад нос-

на вы ба раў пад вод ных плы няў. 

«Я ка заў гэ та на пя рэ дад ні вы ба-

раў: так, мы бу дзем пад трым лі-

ваць кан струк тыў ных лю дзей. 

Пар ла мент па ві нен быць зрэ зам 

на ша га гра мад ства. Там па він на 

быць і мо ладзь, і ся рэд няе па ка-

лен не, і во пыт ныя, і ня во пыт ныя, 

і ве тэ ра ны, пен сі я не ры, глы бо кія 

пен сі я не ры. Ня хай не каль кі ча-

ла век, але го лас іх па ві нен быць 

чут ны, бо 30 пра цэн таў на ша га на-

сель ніц тва — гэ та вель мі да рос-

лыя лю дзі», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за клі-

каў спы ніць бал бат ню на тэ му 

та го, хто абра ны ў но вы пар ла-

мент. Ця пер пе рад кра і най 

і пе рад дэ пу та та мі стаяць 

над звы чай важ ныя за да-

чы. Усе па він ны гэ та ра зу-

мець. І важ на не блы таць 

пры яры тэ ты. Спра ва дэ пу-

та таў — ства раць за ко ны 

для лю дзей.

«Хто б вас ні пад трым лі-

ваў, як бы вы ні абі ра лі ся, 

вы сён ня — прад стаў ні кі га-

лі ны ўла ды, ад ной з трох, 

і па чы най це пра ца ваць 

у ін та рэ сах сва іх вы бар-

шчы каў. Спра буй це да ка-

заць вы бар шчы кам, што ў 

вас най ця жэй шая пра ца. 

І ча сам (ка жу як дэ пу тат з 

пя ці га до вым ста жам) агід-

ная, не на віс ная: ся дзець, 

вы дум ляць, ува саб ляць у 

фор му за ко наў тое, што 

па тра бу юць лю дзі. Але не 

ра монт ву ліц, да хаў і бал ко-

наў», — аба зна чыў Прэ зі дэнт.

По бы та выя, ка му наль ныя, гас-

па дар чыя пы тан ні трэ ба браць на 

кант роль. Трэ ба чуць лю дзей, якія 

за дэ пу та та пра га ла са ва лі, і іс ці 

ў вы ка наў чыя ор га ны, каб гэ тыя 

пы тан ні вы ра ша лі ся там. Але пры 

гэ тым трэ ба ра зу мець, што кож ны 

ў кра і не па ві нен зай мац ца сва ёй 

спра вай.

Прэ зі дэнт зноў па дзя ка ваў 

усім чле нам участ ко вых вы-

бар чых ка мі сій. «Гэ та больш за 

60 ты сяч бе ла ру саў з ак тыў най 

гра ма дзян скай па зі цы яй, якія бес-

ка рыс лі ва і сум лен на вы кон ва лі 

сваю ра бо ту пад піль най ува гай 

шмат лі кіх між на род ных на зі раль-

ні каў, — ска заў ён. — Іх бы ла рэ-

корд ная коль касць. Мы не ад мо ві лі 

ні ко му. Пры ня лі ўсіх ах вот ных».

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 

што зроб ле ны бе ла ру са мі вы бар 

чар го вы раз па ка заў ста біль насць 

на ша га гра мад ства, яго пры хіль-

насць тра ды цый ным каш тоў нас-

цям і імк нен не да мір най пра цы.

Бе ла рус кі лі дар па він ша ваў 

но ва абра ных пар ла мен та ры яў з 

па спя хо вай зда чай «на пэў на, ад-

на го з са мых ад каз ных эк за ме наў 

у іх жыц ці». Ён звяр нуў ува гу, што 

ся род дэ пу та таў і чле наў Са ве та 

Рэс пуб лі кі сё ма га склі кан ня шмат 

да свед ча ных кі раў ні коў і тых, хто 

ве дае жыц цё і вы твор часць знут-

ры, — гэ та ра бот ні кі аг ра пра мыс-

ло ва га комп лек су і пра мыс ло вас-

ці, та ле на ві тыя вы клад чы кі, ура-

чы, юрыс ты, суд дзі, сі ла ві кі, яр кія 

прад стаў ні кі твор чай ін тэ лі ген цыі, 

СМІ і мо ла дзі.

«За ах воч ва ю чы імк нен не ма-

ла дых гра ма дзян удзель ні чаць у 

па лі тыч ным жыц ці кра і ны сён ня, 

мы ўма цоў ва ем бу ду чы ню на шай 

су ве рэн най дзяр жа вы», — пад-

крэс ліў Прэ зі дэнт.

Яшчэ ад на ры са но ва га пар ла-

мен та — знач ная коль касць жан-

чын. «Гэ та ня дзіў на: жан чы ны ў 

нас ак тыў ныя, а га лоў нае — са-

мыя ад каз ныя. Яны га то выя зай-

мац ца па лі ты кай, ня гле дзя чы на 

груз паў ся дзён ных кло па таў — пра 

дом, сям'ю, дзя цей, іх зда роўе, аду-

ка цыю і вы ха ван не, — за ўва жыў 

кі раў нік дзяр жа вы. — Ад па вед на, 

яны блі жэй шыя за ўсіх да ра зу мен-

ня са мых ак ту аль ных са цы яль ных 

пы тан няў, з які мі трэ ба бу дзе пра-

ца ваць у най блі жэй шы час».

У цэ лым у абра ным пар ла мен-

це прад стаў ле ны і ад люст ра ва ны 

ін та рэ сы ўсіх сла ёў на сель ніц-

тва, лі чыць кі раў нік дзяр жа вы. 

«Пе ра ка на ны, гэ та дасць маг чы-

масць па спя хо ва вы ра шаць усе 

па стаў ле ныя пе рад ва мі за да чы 

і апраў дае ча кан ні на шых вы бар-

шчы каў», — звяр нуў ся ён да пры-

сут ных.

 У тэ му
За плён ную дзяр жаў ную і гра мад скую дзей насць ор дэ нам 

Па ша ны ўзна га ро джа ны Ігар Мар за люк, стар шы ня Па ста ян най ка-
мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па аду ка цыі, куль ту ры і на ву цы.

Ме да лі «За пра цоў ныя за слу гі» ўру ча ны На тал лі Гуй вік, стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па за ка на даў стве, Юрыю 
Да ра га куп цу, стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
па жыл лё вай па лі ты цы і бу даў ніц тве, На тал лі Клі мо віч, на мес ні ку 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па пы тан нях 
эка ло гіі, пры ро да ка ры стан ня і чар но быль скай ка та стро фы, Але гу 
Леў шу но ву, на мес ні ку стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў па пра цы і са цы яль ных пы тан нях, Ула дзі сла ву Шчэ па ву, 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па эка на міч най 
па лі ты цы.

Зван не «За слу жа ны ра бот нік са цы яль най аба ро ны Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь» пры свое на Мар' я не Шчот кі най, на мес ні ку стар шы ні Са-
ве та Рэс пуб лі кі (2016—2019 га ды).

Па дзя ка Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб' яў ле на на мес ні ку 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па за ка на даў стве і 
дзяр жаў ным бу даў ніц тве Вік та ру Чай чы цу, а так са ма чле ну Па ста-
ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па між на род ных спра вах і на цы я-
наль най бяс пе цы Пят ру Шэр ша ню.
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