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Краіну 
ніхто не здасць

Па сло вах бе ла рус ка га лі да ра, 

спец служ бы да ла жы лі яму, што 

«пя тая ка ло на» хо ча ў най блі жэй-

шыя дні вый сці на Каст рыч ніц кую 

пло шчу, каб пра тэс та ваць су праць 

зда чы не за леж нас ці. «Ба чы це, 

яны больш дба юць пра не за леж-

насць, чым вы ці я, — звяр нуў ся 

Аляк сандр Лу ка шэн ка да пры сут-

ных, — што мы там пад пі шам та-

кія да ку мен ты, якія не ў ін та рэ сах 

Бе ла ру сі. Яшчэ раз за яў ляю: ні хто 

ні ко лі не пад пі ша тыя да ку мен ты, 

якія нам пры ня суць шко ду».

У пе ра га во рах з Ра сі яй ця пер 

уво гу ле не ідзе га вор ка пра па-

лі ты ку ці дып ла ма тыю, агуль ны 

пар ла мент і кі раў ні ка. Пра тое, 

што гэ та не трэ ба аб мяр коў ваць, 

прэ зі дэн ты да мо ві лі ся яшчэ год 

та му ў Со чы.

«Я не па цан, які ад пра ца ваў 

тры-ча ты ры-пяць га доў Прэ зі дэн-

там. Мне ха пі ла. І я не ха чу пе ра-

крэс ліць усё, што зра біў ра зам з 

ва мі, з на ро дам, — ства рыў не за-

леж ную, су ве рэн ную дзяр жа ву не 

для та го, каб яе за раз уклас ці ў 

яку юсь ці скры ню з кры жам на вер-

се і ку дысь ці вы кі нуць ці пе ра даць. 

Такога пры мне не бу дзе ні ко лі. 

Гэ та на ша кра і на. Мы су ве рэн ныя 

і не за леж ныя — гэ тым трэ ба га на-

рыц ца», — за явіў Прэ зі дэнт.

«Мы ні ко лі не збі ра лі ся ўва хо-

дзіць у склад лю бой дзяр жа вы, 

на ват брац кай Ра сіі, — на га даў 

Прэ зі дэнт і аха рак та ры за ваў га-

лоў нае ў на шай па лі ты цы. — Мы 

не па він ны даць на ват за чэп кі, каб 

ка мусь ці за ха це ла ся нас на хі ліць і 

па ста віць на ка ле ні».

Вы ра шыць 
за да чы ін тэ гра цыі

Кіраўнік дзяржавы ска заў, што 

ра бо та над Пра гра май дзе ян няў 

па па глыб лен ні ін тэ гра цыі ў рам-

ках Са юз най дзяр жа вы і па ке там 

да рож ных кар таў, а так са ма шэ-

ра гам па гад нен няў па ад чу валь-

ных для абод вух ба коў пы тан нях 

зна хо дзіц ца на за вяр шаль най 

ста дыі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за пэў ніў: 

пра цу ю чы над гэ ты мі да ку мен та мі, 

мы зы хо дзім перш за ўсё з ін та рэ-

саў на шай дзяр жа вы і бе ла рус ка га 

на ро да. Ме на ві та та ко га па ды хо ду 

ён на ме ра ны пры трым лі вац ца на 

пе ра га во рах, якія ма юць ад быц ца 

праз па ру дзён у Со чы.

Гру пы на ча ле з прэм' ер-мі ніст-

ра мі сёння аб мяр ку юць да ку мен-

ты, а ўжо на на ступ ны дзень за-

пла на ва ны пе ра га во ры прэ зі дэн-

таў. Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 

што ён не быў іні цы я та рам гэ тай 

су стрэ чы, бо не ўсе да ру чэн ні лі-

да раў кра ін ура ды вы ка на лі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў, што трэ ба ра зу мець: Ра сія не-

ад на род ная, і там усе па-роз на му 

ду ма юць.

«Ска жу шчы ра, умо вы ў нас 

не вя лі кія. Іх ня шмат, але яны 

ёсць», — ад зна чыў бе ла рус кі лі-

дар.

Пер шая — наф та га за вае пы-

тан не.

«У нас заўт ра но вы год, а мы 

не ма ем дагавора па аб' ёмах і 

цэ нах па стаў кі пры род на га га зу. 

Не вы ра ша ны пы тан ні па на фце. 

На ват эле мен тар нае пы тан не не 

вы ра ша на па бруд най на фце, — 

пра цяг нуў Прэ зі дэнт. — Мы там 

неш та лі чым, вы ра ша ем, а яны ро-

бяць вы гляд, што гэ тай бруд най 

наф ты не бы ло. А мы пра ва лі лі 

ВУП у асноў ным з-за наф та вых 

праб лем».

Дру гая — ад крыц цё рын ку для 

бе ла рус кіх та ва раў.

«Я ім на ўпрост за даю пы тан не: 

ска жы, ка лі лас ка, што дрэн на га 

ў на шай пра дук цыі? — пе рад ае 

Прэ зі дэнт змест пе ра га во раў з 

Ула дзі мі рам Пу ці ным. — Ён ка жа: 

«Аб са лют на згод ны. Доб рая пра-

дук цыя». На вош та за ба ра ня е це? 

Гэ та так кан ку рэн цыя ідзе па між 

на шы мі дзяр жа ва мі?»

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка-

заў пра яшчэ ад но скла да нае пы-

тан не:  да звол на пе ра воз кі праз 

Ра сію. У бе ла ру саў та кіх да зво лаў 

менш, чым у па ля каў.

«Вы ра зу ме е це, коль кі эле-

мен тар ных пы тан няў, якія гня-

туць нас. І га лоў нае пы тан не. 

Мы не про сім у Ра сіі ні я кіх крэ-

ды таў. Ужо за га ва ры лі пра 

апош ні транш Еў ра зій ска га бан-

ка, — па ве да міў Прэ зі дэнт. — 

Я мі ніст ру фі нан саў пер са наль на 

за ба ра ніў браць гэ тыя гро шы. Як-

не будзь вы кру цім ся — і вы круч-

ва ем ся, абы хо дзім ся. Нам трэ ба 

толь кі ад но — роў ныя ўмо вы для 

на шых суб' ек таў гас па да ран ня».

Ёсць у кра ін і шмат лі кія пры-

кла ды па спя хо ва га ўза е ма дзе-

ян ня. Не на адзі най эка но мі цы 

ба зі ру ец ца на ша су пра цоў ніц тва. 

У Бе ла ру сі раз ме шча ныя ра сій скія 

ва ен ныя аб' ек ты. Не каль кі га доў 

та му Ра сія па пра сі ла ства рыць 

су мес ную сіс тэ му су праць па вет-

ра най аба ро ны. «Гэ та ж агуль ныя 

пы тан ні, якія трэ ба спа лу чаць з 

эка но мі кай і па каз ваць, ча го гэ та 

каш туе», — пад крэс ліў лі дар кра-

і ны. Бе ла русь заў сё ды бы ла фар-

пос там для Ра сіі на За ха дзе.

Кошт пе ра га во раў 
вя лі кі

Прэ зі дэнт на га даў эта пы ін тэ-

гра цыі, якія бя руць па ча так яшчэ 

пры кі раў ніц тве Ель цы на. Ме на-

ві та ў тыя ча сы не быў пры ня ты 

асноў ны яе пад му рак — Кан сты-

ту цыя, якая б вы ра шы ла ўсе пы-

тан ні са юз ніц тва. Аляк сандр Лу-

ка шэн ка за даў ся пы тан нем: ча му 

ця пер ста лі ак тыў на гу чаць гэ тыя 

ня вы ра ша ныя пы тан ні? На зваў ён 

аб са лют на не да рэ чны мі і вер сіі 

пра тое, што аб' яд нан не з Бе ла-

рус сю — шлях пра цяг нуць прэ зі-

дэнц кі тэр мін кі раў ніц тва Ра сіі.

«Мы па він ны ра зу мець ад ну 

рэч. Стра ціў шы Укра і ну, Ра сія 

страш на ба іц ца стра ціць у доб рым 

сэн се Бе ла русь. Але яна не мо жа 

пад трым лі ваць Бе ла русь, не ве-

да ю чы, якую па лі ты ку мы бу дзем 

пра во дзіць. Як яны ду ма юць, што 

мы бу дзем ра біць, — ёсць пэў ны 

не да вер. Яны ха це лі б утрэс ці гэ-

тае пы тан не, каб ра зу мець, якой 

бу дзе Бе ла русь заўт ра. Ку ды яна 

ідзе, як яна бу дзе жыць», — вы ка-

заў дум ку кі раў нік кра і ны.

«Та му кошт ця пе раш ніх пе ра га-

во раў, вы зна чэн не да лей ша га іс-

на ван ня дзвюх сла вян скіх, са мых 

бліз кіх дзяр жаў — вель мі вы со кі. 

І Ра сію трэ ба ра зу мець», — за-

клю чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Дэ пу тат 
не па ві нен ба яц ца 
вы бар шчы каў

Прэзідэнт пад крэс ліў, што бе-

ла ру сы ака за лі но ва абра ным пар-

ла мен та ры ям вы со кі да вер, ка лі 

на дзя лі лі пра вам прад стаў ляць 

іх ін та рэ сы, пры маць за ко ны. Да-

ве ры лі ўма ца ван не су ве рэ ні тэ ту і 

не за леж нас ці дзяр жа вы.

«Вас ча кае ад каз ная і кар пат-

лі вая пра ца. Так скла ла ся, што 

яе асноў ная част ка, як пра ві ла, 

ня бач ная і час та ў су вя зі з гэ тым 

за ста ец ца не да ацэ не ная. Ця пе-

раш няе склі кан не Па ла ты прад-

стаў ні коў па він на змя ніць гэ тую 

сі ту а цыю, — лі чыць кі раў нік дзяр-

жа вы. — Трэ ба бу дзе яшчэ ак тыў-

ней пра ца ваць з на сель ніц твам».

Аляк сандр Лу ка шэн ка на зваў 

тры кі рун кі, якія ён тут ба чыць.

Пер шае, ён па ра іў час цей бы-

ваць у пра цоў ных ка лек ты вах, на-

ват у не вя лі кіх. «Га лоў нае, прый-

дзі це ту ды як дэ пу тат, — пад крэс-

ліў ён. — Не трэ ба дры жаць пе рад 

вы бар шчы ка мі: а хто што ска жа, 

што ў ін тэр нэ це на пі шуць і гэ так 

да лей. Ця пер усе пі шуць — проз-

ві шча ж пад піс ваць не трэ ба. Га-

дасць кі нуць і лад на».

Та му трэ ба не ба яц ца пры хо-

дзіць да вы бар шчы каў. І не вар та 

ду маць пра тое, хто з элек та ра ту 

пад тры маў, а хто не. «Вас пад-

трым лі вае Прэ зі дэнт, — пад крэс-

ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Ён 

аба вя за ны вас пад трым лі ваць і 

фар мі ра ваць склад пар ла мен-

та, бо ён вы ве дзе ны над га лі на мі 

ўла ды і рэ гу люе, кант ра люе гэ тыя 

га лі ны ўла ды. І гэ та га ба яц ца не 

трэ ба. Як умеў, так сфар мі ра ваў. 

За кру ціў усю вер ты каль, Ад мі ніст-

ра цыю Прэ зі дэн та. Цэнт раль ная 

ка мі сія пра ца ва ла, усе вы кон ва лі 

свае функ цыі. Зра бі лі пры го жа. 

Свя та зра бі лі. Пры ходзь це год на 

ў аў ды то рыю і рас ка жы це ім пра  

пер шыя дні ра бо ты на ша га пар ла-

мен та. Хто ве дае? 99 пра цэн таў 

не ве дае ню ан сы, дэ та лі... Але ж 

вам ёсць што ска заць. Та му рас-

ка жы це ім праз ме сяц, мо жа, да 

кан ца вес на во га пе ры я ду ра бо ты, 

чым вы зай ма лі ся».

Прэ зі дэнт так са ма за клі каў дэ-

пу та таў рас каз ваць пра тое, што 

ад бы ва ец ца ў кра і не. Яшчэ важ ны 

мо мант — па чуць вы бар шчы каў. 

«Ад ка жы це на іх пы тан ні — не так, 

як у вы бар чую кам па нію, а шчы-

ра і ад кры та, — за клі каў Прэ зі-

дэнт. — Каб лю дзі ра зу ме лі, што 

з не ба ні чо га не па дае».

Спы ніў ся Аляк сандр Лу ка шэн ка 

і на тым, якая ат мас фе ра па він на 

па на ваць у Аваль най за ле пар ла-

мен та. «Пар ла мент — гэ та пля-

цоў ка для пра фе сій най, ар гу мен-

та ва най дыс ку сіі. Усе мы вы дат на 

ра зу ме ем, што ба чан не ад ных і 

тых жа праб лем роз ны мі людзь мі 

мо жа іс тот на ад роз ні вац ца. І ва ша 

за да ча — у мност ве мер ка ван няў 

знай сці най больш пра віль нае, уз-

ва жа нае ра шэн не», — ска заў ён.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што 

тра ды цыя куль тур на га і цы ві лі-

за ва на га аб мер ка ван ня па він на 

за ха вац ца. Пры гэ тым не вар та 

ду маць, што эмо цыі — гэ та не 

пра нас. «Пра нас. Пар ла мент — 

гэ та як раз эмо цыі, — упэў не ны 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Але 

ра зум ныя, пры го жыя, пра фе сій-

ныя. Эмо цыі — гэ та пад трым ка 

тых фак таў, якія ты вы каз ва еш. 

Не трэ ба біц ца ка ля тры бу ны, не 

трэ ба ла маць ад но ад на му кост кі 

і ін шае. Бы ва юць жа роз ныя эмо-

цыі. Эмо цыі ўлас ці выя бе ла рус-

ка му на цы я наль на му ха рак та ру. 

Муд рае, спа кой нае і ўдум лі вае 

стаў лен не да ра шэн няў, якія пры-

ма юц ца, — перш за ўсё. За ліш няя 

пал касць не па трэб ная».

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 

што усіх ча кае скла да ная і ад каз-

ная пра ца. Але для яе вы ні ко вас-

ці ёсць усе ўмо вы. І асноў ныя з 

іх — адзін ства на ро да і па лі тыч ная 

во ля кі раў ніц тва кра і ны для ру ху 

на пе рад.

«У нас ёсць мэ та — за ха ван не 

на шых на цы я наль ных каш тоў нас-

цяў, якія ляг лі ў асно ву па лі тыч на-

га кур су кра і ны: лю дзі, спра вяд лі-

вае да іх стаў лен не і су ве рэ ні тэт 

Бе ла ру сі».

Прэ зі дэнт па жа даў аб ноў ле на-

му пар ла мен ту пос пе хаў у гэ тай 

важ най пра цы. Ён зноў па дзя ка ваў 

дэ пу та там ады хо дзя ча га склі кан-

ня. На конт дзяр жаў ных уз на га род 

Аляк сандр Лу ка шэн ка удак лад ніў, 

што ўсе ад зна ча ныя — па пра па-

но ве кі раў ніц тва абедзь вюх па лат 

пар ла мен та. 

На пры кан цы кі раў нік дзяр жа вы 

па ве да міў, што па яго да ру чэн ні 

ні вод ны дэ пу тат шос та га склі кан-

ня, які за вяр шыў сваю пар ла менц-

кую дзей насць, не за ста нец ца без 

ра бо ты. «Гэ та на ша най вя лік шая 

каш тоў насць, — ска заў ён пра на-

бы ты дэ пу та та мі во пыт. — Этап 

дэ пу тац тва — гэ та шлях у вя лі кае 

па лі тыч нае жыц цё. Я гэ тую шко лу 

прай шоў. І ка лі б яе не прай шоў, я 

ні ко лі б не ста яў за гэ тай тры бу най 

пе рад ва мі. Вя лі кі ўсім дзя куй!»

Ма рыя ДА ДА ЛКА, 

Вар ва ра МА РО ЗА ВА, 

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

У АД МІ НІСТ РА ЦЫІ ПРЭ ЗІ ДЭН ТА 
НО ВАЕ КІ РАЎ НІЦ ТВА

Без знач ных кад ра вых ра шэн няў учо ра ў Па ла цы Не за леж-

нас ці не абы шло ся.

Прэ зі дэнт на зна чыў пер ша га на мес ні ка стар шы ні Ка мі тэ та дзяр-

жаў най бяс пе кі Іга ра СЕР ГЯ ЕН КУ кі раў ні ком сва ёй Ад мі ніст ра цыі, 

пра рэк та ра БДУ Воль гу ЧУП РЫС — на мес ні кам кі раў ні ка. На тал ля 

КА ЧА НА ВА, якая да гэ туль зай ма ла па са ду кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та, на зна ча на чле нам Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду Бе ла ру сі. Бы лы на мес нік кі раў ні ка Ва ле рый МІЦ КЕ ВІЧ вы-

бра ны ў дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў.

Як ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка, аб мер ка ван няў кан ды да та 

на па са ду кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі бы ло шмат. У вы ні ку Прэ зі дэнт 

спы ніў ся на Іга ру Сер гя ен ку.

«Што мя не больш за ўсё схі лі ла — ва ша ра бо та ў Ка мі тэ це 

дзярж бяс пе кі бы ла звя за на як раз з праб ле ма мі, які мі пры яры тэт-

на зай ма ец ца Ад мі ніст ра цыя, — кад ры і іх чыс ці ня, па лі тыч ныя 

пы тан ні, са цы яль на-па лі тыч ныя. І важ на, што вы ве да е це лю дзей 

знут ры дзя ку ю чы ра бо це ў КДБ», — звяр нуў ся да Іга ра Сер гя ен кі 

кі раў нік дзяр жа вы.

Ён па ста віў за да чу пра ца ваць так, каб но вае па ка лен не змаг ло 

пра цяг нуць ра бо ту і за ха ваць кра і ну. Га лоў ная за да ча зараз — за-

пус ціць ме ха нізм ра бо ты па лат но ва га пар ла мен та, пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт. Ён на зна чыў у Са вет Рэс пуб лі кі па моч ні ка Прэ зі дэн та — 

ін спек та ра па Ма гі лёў скай воб лас ці Мі ха і ла РУ СА ГА, стар шы ню 

Мінск ага абл вы кан ка ма (да сё лет ня га снеж ня) Ана то ля ІСА ЧАН КУ 

і Над звы чай на га і Паў на моц на га Па сла Бе ла ру сі ў Егіп це Сяр гея 

РАЧ КО ВА. Па Кан сты ту цыі на зна чыць у Са вет Рэс пуб лі кі Прэ зі дэнт 

мо жа во сем ча ла век.

НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ
СУМНЕННЮ НЕ ПАДЛЯГАЕ 

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
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