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У кра і не за вер ша ны ацяп-
ляль ны се зон у жы лым фон-
дзе.

У раз лі ку на ду шу на сель-
ніц тва роз ніч ны та ва ра аба рот 
ганд лю за І квар тал 2014 го да 
па Мін ску склаў Br10 697,9 тыс. 
і пе ра вы сіў гэ ты па каз чык у цэ-
лым па рэс пуб лі цы ў 1,5 ра за.

«Ра зум ным» тэ ле ві за рам, 
якія ма юць пад клю чэн не да ін-
тэр нэ ту, ужо ў блі жэй шай бу ду-
чы ні па гра жа юць ві рус ныя ата-
кі. З та кім пра гно зам вы сту піў 
Яў ген Кас пер скі, за сна валь нік 
і ге не раль ны ды рэк тар ан ты ві-
рус най кам па ніі «Ла ба ра то рыя 
Кас пер ска га».

У Бе ла ру сі на па ча так 
2014 го да коль касць на сель-
ніц тва, якое пра жы вае на 
за бру джа най ра дые нук лі да-
мі тэ ры то рыі, скла ла 1 млн 
142,6 тыс. ча ла век (12,1% жы-
ха роў кра і ны).

Рэйсы беларускага авія-
перавозчыка ў Крым у цяпе-
рашніх умовах эканамічна ня-
выгадныя, але нельга казаць 
пра адсутнасць авіязносін 
паміж Мінскам і Крымам, бо 
можна ляцець транзітам праз 
Маскву.

КОРАТКА

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 23.04.2014 г. 
Долар ЗША    9960,00
Еўра 13740,00
Рас. руб. 279,00
Укр. грыўня 863,46

ВАР ША ВА І ВА ШЫНГ ТОН 
ДА МО ВІ ЛІ СЯ 
АБ СУ МЕС НЫХ 
ВАЙ СКО ВЫХ ВУ ЧЭН НЯХ

Аляк сандр 
ЗА БА РОЎСКІ, 
першы 
намес нік 
кіраў ніка 
апарату 
Са ве та 
Міністраў — 
кі раў нік сакратары я та 
прэм'ер-міністра

«Сён ня мож на ад на знач на 
га ва рыць, што вы ні кі пра цы 
за са ка вік і пер шы квар тал у 
цэ лым па каз ва юць, што эка-
но мі ка краіны ста ла ажы ваць 
і па ска ра цца ў сва ім раз віц ці. 
Сі ту а цыя на рын ках асноў ных 
ганд лё вых парт нё раў не спры-
я ла та му, каб бе ла рус кая эка-
но мі ка, якая вель мі за ле жыць 
ад экс пар ту, па ка за ла б вя лі кія 
тэм пы рос ту. Тым не менш, 
рост ва ла во га ўнут ра на га пра-
дук ту за пер шыя тры ме ся цы 
го да вый шаў з зо ны ад моў ных 
зна чэн няў і склаў 100,5%. Вель-
мі важ ны мі мо ман та мі з'яў-
ля юц ца знач ная ак ты ві за цыя 
ін вес ты цый най дзей нас ці і за-
бес пя чэн не ста ноў ча га саль да 
знеш ня га ганд лю. На прык лад, 
у сту дзе ні-лю тым экс парт пе-
ра вы сіў ім парт на $460,9 млн, 
ста ноў чае знеш не ганд лё вае 
саль да ў лю тым пры рас ло на 
$193 млн».

ЗША ПА ЦВЕР ДЗІ ЛІ, ШТО ЎКЛА ЛІ $5 млрд 
У ДЭ МА КРА ТЫ ЗА ЦЫЮ УКРА І НЫ

Па моч нік дзярж сак ра та ра ЗША па спра вах Еў ро пы і Еў ра зіі 
Вік то рыя Ну ланд пры зна ла, што Ва шынг тон з 1991 го да ўклаў 
ва Укра і ну 5 млрд до ла раў. «Гэ тыя гро шы бы лі вы дат ка ва ны на 
пад трым ку спа дзя ван няў укра ін ска га на ро да мець моц ную, дэ ма-
кра тыч ную ўла ду, якая прад стаў ляе іх ін та рэ сы», — цы туе Ну ланд 
СNN. Пры гэ тым прад стаў нік Дзярж дэ па пад крэс лі ла, што «мы, 
вя до ма, не тра ці лі гро шы на пад трым ку Май да на». Гэ та быў сты-

хій ны рух, вель мі да лё кі ад та го, што Ра сія ро біць ва Ус ход няй Укра і не». На га да ем, за явы пра 
тое, што ЗША ак тыў на ўмеш ва юц ца ў гра мад ска-па лі тыч ныя пра цэ сы ва Укра і не і фі нан су юць 
Еў ра май дан, раз да ва лі ся не ад на ра зо ва. Так, на прык лад, бы лы кі раў нік Служ бы бяс пе кі Укра-
і ны Аляк сандр Які мен ка за яў ляў, што за два зі мо выя ме ся цы За хад пе ра пра віў у Кі еў міль ё ны 
до ла раў, якія ўсплы лі на Май да не.

КОЖ НЫ ВІД ЧАЮ КА РЫС НЫ ПА-СВОЙ МУ
Так, зя лё ны чай змя шчае вя лі кую коль касць га ла ту эпі га ла-

ка тэ хі на. Гэ тае рэ чы ва спры яе пра фі лак ты цы роз ных ты паў ра ку 
(ра ку ма ча во га пу зы ра, ма лоч най за ло зы, лёг кіх, страў ні ка), а 
так са ма хва ро бы Аль цгей ме ра. Акра мя та го, яно спры яе зні жэн-
ню стрэ су і спаль ван ню тлу шчу. Зя лё ны чай лі чыц ца леп шым 
пры па ху дан ні. Чор ны чай змя шчае вя лі кую коль касць ка фе і ну. 
Роз ныя да сле да ван ні па ка за лі, што гэ ты сорт чаю зні жае ры-

зы ку ін суль ту, а так са ма эфек тыў ны для ачы шчэн ня лёг кіх ад так сі наў у кур цоў. Яшчэ адзін 
«ды е тыч ны» чай — кі тай скі ўлун — спры яе вы вя дзен ню трыг лі цэ ры даў і, та кім чы нам, так са-
ма доб ра да па ма гае ў зні жэн ні ва гі. Бе лы чай — адзін з тых, якія пад вяр га юц ца мі ні маль най 

апра цоў цы, та му ён мае вы со кі ўзро вень ан ты ак сі дан таў. 
Яны пра ду хі ля юць па шко джан не кле так сва бод ны мі ра ды-
ка ла мі. Дзя ку ю чы гэ та му рэ гу ляр нае ўжы ван не бе ла га чаю 
да па ма гае зні зіць ры зы ку раз віц ця ра ку. Акра мя та го, гэ ты 
сорт да па ма гае нар ма лі за ваць кры вя ны ціск і зні зіць уз ро-
вень ха лес тэ ры ну. Пу эр так са ма ка рыс ны пры праб ле мах 
з ха лес тэ ры нам. Акра мя та го, ён даб ра твор на ўплы вае на 
псі хіч нае зда роўе.

XVІІІ Між на род ная спе-
цы я лі за ва ная вы ста-
ва «СМІ ў Бе ла ру сі», 
якая ад кры ла ся ўчо ра 
ў Мін ску, раз мяс ці ла-
ся ў ад ным па віль ё-
не з 21-й вы ста вай 
«TіBO», пры све ча най 
ін фар ма цый ным, тэ-
ле ка му ні ка цый ным і 
бан каў скім тэх на ло гі-
ям. Та кім чы нам, ёсць 
вы дат ная маг чы масць 
па раў наць, як сён ня 
ад чу вае ся бе га зет ная 
пра сто ра і чым жы ве 
вір ту аль ны свет.
Што да вы ста вы СМІ, то на ёй прад стаў-

ле ны як цэнт раль ныя, так і рэ гі я наль ныя 
вы дан ні. Гас па да ры гэ тых стэн даў ча ка юць 
су стрэч са сва і мі па ста ян ны мі чы та ча мі, а 
так са ма зна ём стваў з но вы мі сяб ра мі — 
для гэ та га пад рых та ва ны шмат лі кія кон-
кур сы. У гэ тыя дні мож на бяс плат на атры-
маць не толь кі свае лю бі мыя дру ка ва ныя 
вы дан ні, але і іх су ве нір ную пра дук цыю: ад 
тра ды цый ных ка лен да роў, ша ры каў, ке пак 
да больш каш тоў ных пры зоў.

Да кож на га вы дан ня, як пра ві ла, за віт-
ва юць свае «зор ныя» гос ці. На стэн дзе 
Вы да вец ка га до ма «Звяз да» ўчо ра бы лі 
за ўва жа ны га лоў ны рэ дак тар га зе ты «Лі-
та ра ту ра і мас тац тва», вя ду чая пра гра мы 
«Дыя@блог» Тац ця на Сі вец; так са ма пісь-
мен нік, намеснік дырэктара Выдавецкага 
дома «Звязда» — га лоў ны рэ дак тар ча-
со пі са «Полымя» Алесь Ба дак. Яны з за-

да валь нен нем па гу та ры лі з на вед-
валь ні ка мі пра лі та ра ту ру, па дзя лі-
лі ся сак рэ та мі ўлас най твор час ці. 
Не менш ці ка выя гос ці ча ка юц ца 
сён ня і ў на ступ ныя два вы ста-
вач ныя дні. Акра мя прад стаў ні коў 
ай чын ных СМІ, у Мінск за ві та лі за-
меж ныя спе цы я ліс ты.

На мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі 
Ула дзі мір МА ТУ СЕ ВІЧ на ўра чыс-
тым ад крыц ці вы ста вы ад зна чыў:

— Мы ра ды ві таць на шых гас цей, доб-
рых сяб роў з Ра сіі, Ка зах ста на, Літ вы, Кі-
тая, Ін дыі — усе яны сён ня пры сут ні ча юць 
тут. Спа дзя ю ся, што тая на сы ча ная пра гра-
ма, якая за пла на ва на, бу дзе мець пос пех, 
што дыс ку сіі ака жуц ца плён ны мі. Аб мен 
но вы мі ідэ я мі, фор ма мі пра цы, я ўпэў не ны, 
бу дзе ўза ем на ка рыс ным.

Пер шы на мес нік мі ніст ра су вя зі і ін-
фар ма ты за цыі Дзміт рый ШЭД КО за чы-
таў він ша ван не Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк-
санд ра Лу ка шэн кі, у якім га ва ры ла ся, што 
на ша кра і на ў блі жэй шыя га ды ам бі цый на 
пла нуе стаць ва Ус ход няй Еў ро пе лі да рам 
у раз віц ці «ліч ба вай эка но мі кі».

Ге не раль ны ды рэк тар вы ка наў ча га 
ка мі тэ та Рэ гі я наль най са друж нас ці ў 
га лі не су вя зі Ну ру дзін МУ ХІТ ДЗІ НАЎ, 
які ўжо не ад на ра зо ва на вед ваў на шы вы-
ста вы, за ўва жыў, што склад ні кі «TіBO» 
сё ле та ста лі яшчэ больш якас ны мі, но выя 

тэх на ло гіі і па слу гі на кі ра ва ны на па бу до ву 
ін фар ма цый на га гра мад ства.

Та му пры ходзь це ў Фут боль ны ма неж 
у блі жэй шыя дні: бу дзе штось ці і для ду-
шы, і для ра зу мен ня змен лі вай вір ту аль най 
пра сто ры.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

ПРЭ СА І ТЭХ НА ЛО ГІІ — ПА СУ СЕД СТВЕ

ГА ЛОЎ НАЯ КАШ ТОЎ НАСЦЬ — 
АДЗІН СТВА І НЕ ЗА ЛЕЖ НАСЦЬ 
КРА І НЫ

Перш за ўсё Прэ зі дэнт пад крэс ліў важ-
насць за ха ван ня не за леж нас ці Бе ла ру сі і 
пад тры ман ня адзін ства на ро да. «Я звяр-
та ю ся да вас у ня прос ты час. Дзяр жа вы 
ва кол нас прый шлі ў рух. Бур ліць Укра і на, 
у поў ны гіс та рыч ны рост спра буе ўстаць 
Ра сія. На на шых ва чах раз бу ра юц ца ста-
рыя ме жы. І ўпер шы ню за шмат га доў у 
Еў ро пе зноў па цяг ну ла дым ком ад вы бу-
хаў», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Як ад зна чыў Прэ зі дэнт, пост са вец-
кі пе ры яд скон чыў ся, па чы на ец ца но вая 
эпо ха, і якой яна ста не, не ве дае, на жаль, 
ні хто. «На шчас це, унут ры на шай кра і-
ны спа кой на. І на між на род най арэ не мы 
па-ра ней ша му вы сту па ем у ро лі ад каз-
на га і на дзей на га парт нё ра, які хо ча ўсім 
на ро дам мі ру і даб ра. Мы не ўцяг ну ты ў 
знеш нія кан флік ты, — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. — І ўсё ж нам ёсць пра што 
хва ля вац ца. Мы жы вём не на за кі ну тым 
вост ра ве ў акі я не. Лю быя геа па лі тыч ныя 
ка та кліз мы, асаб лі ва ва Ус ход няй Еў ро пе, 
аба вяз ко ва за кра нуць і нас».

«У гэ тай сі ту а цыі мы па він ны лю бы мі 
срод ка мі ад ста яць га лоў ную на шу каш-
тоў насць — не за леж насць кра і ны, свя тое 
пра ва жыць на сва ёй зям лі і са мім рас-
па ра джац ца сва ім лё сам», — пад крэс ліў 
Прэ зі дэнт.

Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, для 
гэ та га не аб ход ны як мі ні мум тры рэ чы: 
адзін ства на ро да Бе ла ру сі; атры ман не 
ўро каў са сва іх па мы лак і па мы лак су-
се дзяў; яс ны пра ект бу ду чы ні Бе ла ру сі, 
здоль ны на тхніць і аб' яд наць як ста рэй-
шае, так і ма ла дое па ка лен не кра і ны.

«Пра адзін ства на ро да мы га во рым 
час та. І гэ та не ры ту аль ныя сло вы. Яшчэ 
ста ра жыт ная Біб лія ву чы ла: «Дом, які 
раз дзя ліў ся ў са бе, не ўста іць». Сён ня 
гіс то рыя дэ ман струе нам тра гіч нае па-
цвяр джэн не гэ тай ты ся ча га до вай муд-
рас ці», — за ўва жыў Прэ зі дэнт.

«Мы, бе ла ру сы, не хо чам і не па він-
ны да пус ціць рас ко лу гра мад ства. На ша 
не за леж насць і ма ла дая дзяр жаў насць 
раз драж ня юць, вя до ма ж, мно гіх. І ка лі 
ў на шым адзін стве з'я віц ца рас ко лі на, 
аба вяз ко ва зной дуц ца ах вот ныя гэ тым 
ска рыс тац ца», — пад крэс ліў бе ла рус кі 
лі дар.

 «Наш курс вы пра ца ва ны ўсім гра мад-
ствам — ма ла ды мі і ста рэй шы мі па ка лен-
ня мі, рабочымі і ся ля на мі, прад пры маль ні-
ка мі і ін тэ лі ген цы яй, пры хіль ні ка мі ўла ды 
і яе кры ты ка мі. Усі мі, хто не абы яка вы да 
Ай чы ны і хто лю біць Бе ла русь. І ка лі мы 
і да лей за ха ва ем га лоў ную каш тоў насць 
— на ша адзін ства, то Бе ла русь ура туе 
не за леж насць і пра цяг не свой упэў не ны 
шлях у бу ду чы ню, — упэў не ны Прэ зі дэнт. 
— Ме на ві та дзя ку ю чы адзін ству мы аб ра лі 
свой шлях у эка но мі цы — шлях зда ро ва га 
сэн су і спра вяд лі вас ці. Мы не да лі рас цяг-
нуць улас насць, не да лі па дзя ліць гра мад-
ства на жаб ра коў і ба га це яў, аба ра ні лі 
і пад тры ма лі ча ла ве ка пра цы. У нас не 
га раць ба ры ка ды, не разбураюць бу дын кі, 
не ра бу юць і не за бі ва юць лю дзей ся род 
бе ла га дня».

НАМ ПА ТРЭБ НА КРА І НА 
З РАЗ НА СТАЙ НАС ЦЮ 
ІДЭЙ І ПО ГЛЯ ДАЎ

«Адзін ства на ро да не азна чае ад на-
дум нас ці. Нам не трэ ба шэ рае гра мад-
ства — па кор лі вае і абы яка вае да ўся го. 

Та кое гра мад ства — без каш тоў нас-
цяў, без ка ра нёў, без ве ры ў ся бе — 
лёг ка ста не зда бы чай ва ро жых сіл як 
унут ра ных, так і знеш ніх», — ад зна-
чыў Прэ зі дэнт.

«Нам па трэб на жы вая кра і на з 
раз на стай нас цю ідэй і по гля даў, з ак-
тыў най па зі цы яй усіх яе гра ма дзян. 
Толь кі та ды мы вы ста ім у лю бую бу-
ру», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка-
шэн кі, сён ня не толь кі Бе ла русь, але 
і ўся Еў ро па зна хо дзіц ца на пе ра ло ме 
гіс та рыч ных эпох. «Кож ная дзяр жа ва 
па він на даць ад каз на вы клік ча су. 
Якім бу дзе наш ад каз, за ле жыць не 
толь кі ад ула ды, ад Прэ зі дэн та, але 
і ад кож на га з нас», — за ўва жыў кі-
раў нік дзяр жа вы. «Шчы ры, сум лен ны 
гра мад скі дыя лог — гэ та са мая на-
дзей ная га ран тыя ад рас ко лу і сму-
ты», — да даў Прэ зі дэнт.

«Сён ня я звяр та ю ся не толь кі да 
тых, хто пад трым лі вае дзей ную ўла ду 
(а та кіх, як па ка за лі мяс цо выя вы ба ры, 
аб са лют ная, пе ра важ ная боль шасць на-
сель ніц тва). Я ха чу звяр нуц ца і да тых, хто 
па роз ных пры чы нах кры тыч на ста віц ца 
да ўла ды, — ска заў Прэ зі дэнт. — Глы-
бо ка пе ра ка на ны: у гра мад стве па він на 
быць па мяр коў насць да раз на стай нас ці 
по гля даў, дыс ку сіі і кры ты кі, і ад на ча со-
ва — аб са лют нае не пры ман не гвал ту, 
ня на віс ці і рэ ва лю цый».

«Мы пры ма ем лю бую апа зі цыю, якая 
дзей ні чае ў рам ках за ко ну. Мы ўваж лі-
выя да лю бой кры ты кі, пра дык та ва най 
шчы рым бо лем за кра і ну, а не знеш няй 
змо вай. Мы ад кры тыя для лю бо га дыя-
ло гу, ка лі яго мэ тай з'яў ля ец ца ка рысць 
Бе ла ру сі, а не пры ват ныя, тым больш 
за меж ныя, ін та рэ сы», — за явіў кі раў нік 
дзяр жа вы.

«Ска жу больш. Ула да га то ва да кі-
ра ва най, па сту по вай і пра дык та ва най 
жыц цём эва лю цыі. Але мы ка тэ га рыч на 
не пры ма ем рэ ва лю цыю. Я су праць раз-
бу рэн ня да асно вы, — пад крэс ліў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. — Кож ны, хто за клі кае 
да бун ту, — гэ та во раг не толь кі ўла ды, 
Прэ зі дэн та. Гэ та ў пер шую чар гу во раг 
на шай кра і ны, на ша га на ро да. Гэ та во-
раг на ша га адзін ства, а та кім чы нам, і 
не за леж нас ці Бе ла ру сі».

«Та кі ра ды ка лізм бу дзе за ду ша ны на 
са мым ко ра ні. Мы не бу дзем да во дзіць 
спра ву да пра ва ка цый і су тык нен няў. 
Лю бы за клік да пе ра ва ро ту, сму ты, лю-
бая пра па ган да гвал ту бу дуць жорст ка 
зні шча ны ў за род ку. І я аб са лют на ўпэў-
не ны, што ў гэ тай спра ве ўла дзе бу дзе 
пад трым ка ўся го на ро да. І не толь кі на-
ша га», — за явіў Прэ зі дэнт.

«Ні наш на род, ні гіс то рыя не да ру юць 
тым, хто дзе ля ўлас най вы га ды па спра-
буе па се яць сму ту і рас ка лоць гра мад-
ства на карысць знеш нім ня доб ра зыч ліў-
цам», — да даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

ЗНЕШ НЯЯ ПА ЛІ ТЫ КА — НА СЛУЖ БЕ 
ДАБ РА БЫ ТУ ГРА МА ДЗЯН

«Не ма ю чы гла баль ных ам бі цый, Бе-
ла русь пад па рад ка ва ла сваю знеш нюю 
па лі ты ку прос тай і зра зу ме лай мэ це — 
па вы шэн ню даб ра бы ту на шых гра ма-
дзян», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Ён ад зна чыў, што 2014 год з'яў ля ец-
ца клю ча вым у пы тан нях эка на міч най 
ін тэ гра цыі Бе ла ру сі, Ка зах ста на і Ра сіі 
і, маг чы ма, ін шых кра ін — парт нё раў па 
Еў рА зЭС і СНД. «Пе рад на мі ста іць за да ча 

за ма ца ваць і па шы рыць вы га ды ін тэ гра-
цыі», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, пры яры тэт-
най за да чай бе ла рус кай знеш няй па лі-
ты кі з'яў ля ец ца за ха ван не і ўма ца ван не 
стра тэ гіч на га парт нёр ства з гіс та рыч ным 
са юз ні кам — Ра сі яй. Кі раў нік дзяр жа вы 
лі чыць, што та кі па ды ход за ка на мер ны 
і вы ця кае з са мой сут нас ці ін тэ гра цыі. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што Бе-
ла русь су мес на з Ра сі яй рэа лі зуе сён ня 
«са мыя зна ка выя пра ек ты, у тым лі ку ў 
гіс то рыі на шай кра і ны», у пры ват нас ці, 
бу ду ец ца Бе ла рус кая атам ная элект ра-
стан цыя, пра во дзіц ца ма дэр ні за цыя ВПК. 
Кі раў нік дзяр жа вы так са ма звяр нуў ува-
гу на важ насць су пра цоў ніц тва на рэ гі я-
наль ным уз роў ні.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, 
што Бе ла русь бу дзе да лей раз ві ваць і 
па глыб ляць ад но сі ны з КНР. «Ка лісь ці 
я вам ка заў, што прый дуць ча сы, ка лі 
без Кі тая не маг чы ма бу дзе вы ра шыць 
ні вод нае пы тан не ў све це. Гэ тыя ча сы на-
сту пі лі. І мы па він ны га на рыц ца, што мы 
ў свой час, ка лі Кі тай яшчэ не быў су пер-
дзяр жа вай, па ча лі са мым цес ным чы нам 
су пра цоў ні чаць з гэ тай дзяр жа вай. І Кі тай 
ідзе нам на су страч. Асаб лі ва ў гра шо вых 
рэ сур сах, крэ ды та ван ні на шых пра ек таў 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Трэ ба толь кі ра-
зум на гэ тым рас па ра джац ца», — ад зна-
чыў Прэ зі дэнт.

Па вод ле слоў бе ла рус ка га лі да ра, без-
умоў ным знеш не па лі тыч ным пры яры тэ-
там для кра і ны за ста ец ца ве лі зар ны Азі я-
ц кі рэ гі ён. Акра мя Кі тай скай На род най 
Рэс пуб лі кі, Бе ла русь на ладж вае цес ныя 
ад но сі ны з Паўд нё вай Ка рэ яй, Ін ды яй, 
Ін да нэ зі яй, Сін га пу рам, Аў стра лі яй.

Ума цоў ва ец ца ла ці на а ме ры кан скі 
век тар. Акра мя Ве не су э лы, Бе ла русь 
сён ня раз ві вае парт нёр скія ад но сі ны з 
Эк ва до рам, Ба лі ві яй, Ку бай, Ні ка ра гуа.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу 
на тое, што Бе ла русь спра буе «вель мі 
асця рож на, аку рат на пра соў вац ца і ў аф-
ры кан скім кі рун ку».

«Нам шмат не трэ ба. Нам трэ ба роў на 
столь кі, каб наш на род нар маль на жыў, і 
пад гэ та мы бу дзем вярс таць сваю знеш-
нюю па лі ты ку», — ска заў кі раў нік дзяр-
жа вы.

«Спа кой ная, на цэ ле ная на раў на праў-
нае су пра цоў ніц тва і ўза ем ную вы га ду 
знеш няя па лі ты ка Бе ла ру сі — за лог та-
го, што ко ла на шых парт нё раў пра цяг-
не па шы рац ца, а бе ла рус кі на род бу дзе 
атрым лі ваць ад гэ та га ўсё больш важ кую 

ад да чу», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка-
шэн ка.

«Для раз віц ця су пра цоў ніц тва ад ура-
да я ча каю за клю чэн ня па гад нен няў аб 
сва бод ным ганд лі, за сна ва ных на ін та рэ-
сах на шай кра і ны», — ска заў Прэ зі дэнт.

«Жыць мы, гра ма дзя не Бе ла ру сі, бу-
дзем на сва ёй зям лі, у сва ёй дзяр жа ве. 
Жыць у мі ры і друж бе з су се дзя мі, ус ту-
па ю чы ў лю бы са юз толь кі на роў ных, 
толь кі доб ра ах вот на і толь кі на ка рысць 
на ша га на ро да», — пад крэс ліў бе ла рус-
кі лі дар.

«За над та доў гім быў наш гіс та рыч ны 
шлях да не за леж нас ці. За над та шмат 
кры ві і слёз пра лі лі на шы дзя ды і пра-
дзе ды, зма га ю чы ся са шмат лі кі мі пры-
гня таль ні ка мі за пра ва сва бод на жыць 
на сва ёй зям лі і са мім вы зна чаць свой 
лёс», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

«Та му гэ та пра ва для нас з'яў ля ец ца 
ве лі зар най, веч най каш тоў нас цю, і, каб 
ад ста яць яго, уся на цыя па він на быць 
адзі най», — упэў не ны Аляк сандр Лу ка-
шэн ка.

РА СІЯ — СТРА ТЭ ГІЧ НЫ СА ЮЗ НІК
«Ра сій ская Фе дэ ра цыя заў сё ды бы ла 

і за ста ец ца на шым стра тэ гіч ным са юз-
ні кам. Там жы вуць не толь кі рус кія. Гэ та 
на шы бра ты, якія да нас вы дат на ста вяц-
ца. І стра ціць гэ тую дадзе насць бе ла ру-
сам бы ло б не да ра валь на», — пад крэс ліў 
Прэ зі дэнт.

«Так бу дзе і на да лей. Вя лі кая рус кая 
мо ва бу дзе сва бод на раз ві вац ца ў Бе ла-
ру сі — гэ так жа, як і на ша мат чы на род-
ная бе ла рус кая мо ва, — за явіў кі раў нік 
дзяр жа вы. — Ка лі мы стра цім рус кую 
мо ву, мы па зба вім ся ро зу му, ка лі мы раз-
ву чым ся га ва рыць на бе ла рус кай мо ве, 
мы пе ра ста нем быць на цы яй».

«Рус кі ча ла век гэ так жа, як укра і нец, 
па ляк, яў рэй, та та рын, прад стаў ні кі ін шых 
вер і на цы я наль нас цяў бу дзе ад чу ваць 
ся бе ў Бе ла ру сі, як до ма, та му што Бе ла-
русь — гэ та і ёсць іх дом, дом усіх гра ма-
дзян на шай дзяр жа вы, не за леж на ад іх 
ве ры і кры ві», — за пэў ніў Прэ зі дэнт.

Як ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка, 
сён ня з'я ві лі ся дзіў ныя раз ва гі пра тое, 
што ў Бе ла ру сі «дзесь ці ні бы та па чы на юць 
за ціс каць ці то рус кіх, ці то рус кую мо ву». 
«Вя до ма, боль шае глуп ства пры ду маць 
скла да на», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

«Ска жу пра ма — ня ма ні вод най кра і-
ны ў све це, дзе б так бе раж лі ва ста ві лі ся 
да вя лі кай рус кай мо вы і вя лі кай рус кай 
куль ту ры. Я маю на ўва зе ў тым лі ку Ра-

сію. Мы зра бі лі рус кую дзяр жаў най 
мо вай яшчэ ў тыя га ды, ка лі пры-
ні жэн не той жа Ра сіі і рус кіх бы ло 
нор май на пост са вец кай пра сто ры 
(я ўжо не ка жу пра За хад), а сло вы 
«ін тэ гра цыя», «бра тэр ства» ба я лі-
ся на ват пра маў ляць», — ад зна чыў 
кі раў нік дзяр жа вы.

«Больш за тое, мы лі чым (і я 
шмат ра зоў пра гэ та ка заў), што 
рус кая мо ва — гэ та агуль ны на бы-
так перш за ўсё трох брац кіх на ро-
даў: укра ін цаў, бе ла ру саў, ра сі ян. 
Ды і ін шых на ро даў, з які мі мы жы лі 
ў ад ной кра і не», — упэў не ны Прэ-
зі дэнт.

«Гэ тым са мым яшчэ раз ха чу 
пад крэс ліць для тых, хто спра буе 
«пры ва ты за ваць» рус кую мо ву. 
Яна на ша. Яна не ра сій ская і не 
ўкра ін ская. Яна на ша. Гэ та жы вы 
на бы так у тым лі ку бе ла ру саў, — 
пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар. — Як 
па дзя ліць, на прык лад, па між на мі 
і Ра сі яй ге ні яль на га Да ста еў ска га, 
чый род па хо дзіць з Бе ла ру сі? А як 
вы зна чыць, ка му — Укра і не ці Ра-
сіі — на ле жыць Мі ка лай Ва сіль е віч 
Го галь? Ду маю, са ма па ста ноў ка 

пы тан ня аб сурд ная».
«Тры на шы на ро ды аб' яд на ныя агуль-

най гіс та рыч най па мяц цю, агуль ны мі вя-
лі кі мі пе ра мо га мі, агуль най пра ва слаў най 
ду хоў най тра ды цы яй. На шай ка лыс кай 
бы ла Кі еў ская Русь — ма гут ная і гор-
дая еў ра пей ская дзяр жа ва са ста лі цай 
на Дняп ры, — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа-
вы. — Так рас па ра дзі ла ся гіс то рыя, што з 
агуль най ду хоў най пра ва слаў най ка лыс-
кі, са Свя той Ру сі, вы рас лі тры брац кія, 
але са ма быт ныя на ро ды, кож ны з якіх 
сён ня бу дуе сваю дзяр жа ву».

«Мы не пра ра сій скія, не праў кра ін скія 
і не пра поль скія. Мы — не рус кія, мы — 
бе ла рус кія! На ша кра і на — Бе лая Русь. 
Кра і на, дзе жы вуць і рус кія, і ўкра ін цы, і 
лі тоў цы, і па ля кі, і яў рэі, і та та ры, і мно гія 
ін шыя. Гэ та дзе ці Бе лай Ру сі, гра ма дзя не 
ад ной кра і ны — Бе ла ру сі», — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

МЫ ЗА ЦІ КАЎ ЛЕ НЫ Ў СТА БІЛЬ НАЙ, 
КВІТ НЕ Ю ЧАЙ, АДЗІ НАЙ УКРА І НЕ

«Мы бу дзем су пра цоў ні чаць з на шай 
Укра і най, як бы ні бы ло цяж ка», — ад зна-
чыў Прэ зі дэнт.

«Бе ла русь як блі жэй шая су сед ка 
вель мі за ці каў ле на ў ста біль най квіт не-
ю чай адзі най Укра і не і га то ва ўся ляк гэ-
та му спры яць», — пад крэс ліў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што Бе-
ла русь пра во дзіць пас ля доў ную па лі ты ку 
па раз віц ці ін тэ гра цый на га су пра цоў ніц-
тва на пра сто ры СНД. За час стар шын-
ства ў Са друж нас ці ў 2013 го дзе бы ло 
пра ве дзе на 70 знач ных ме ра пры ем стваў. 
«І ка лі сён ня Укра і на ад мо ві ла ся ад стар-
шын ства, мы пры ня лі на ся бе гэ тую ро лю, 
і мы вы ка на ем гэ тыя аба вя за цель ствы як 
след, та му што тут ства ра ла ся СНД, тут 
штаб-ква тэ ра і та му што мы — на род, 
які пры хіль нік больш за ін шых, пра бач-
це за ня сціп ласць, ін тэ гра цыі», — ска заў 
Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма ад-
зна чыў, што Бе ла русь бу дзе пра цяг ваць 
раз ві ваць ад но сі ны з Ка зах ста нам, Турк-
ме ні ста нам, Азер бай джа нам і ін шы мі 
рэс пуб лі ка мі.

Прэ зі дэнт пе ра ка на ны, што Ра сія не 
жа дае вай ны ва Укра і не. «Я аб са лют на 
пе ра ка на ны, што Ра сіі там вай на не па-
трэб на. Я ве даю, якія мэ ты пе ра сле дуе 
Ра сія. Яна мае на мэ це аба ро ну не толь кі 
ся бе, сва іх ін та рэ саў, а ў тым лі ку і на шых, 
ка лі га во рыць пра тое, што Укра і на па він-

на быць па за бло ка вай. Там не па він на 
быць ні я кіх чу жых уз бро е ных сіл. Вы ве да-
е це, якіх уз бро е ных сіл. Гэ та дрэн на нам, 
гэ та дрэн на і Ра сіі», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма ад-
зна чыў: «Мы вель мі пе ра жы ва ем за тое, 
што ад бы ва ец ца ва Укра і не. Я гэ та ка жу, 
па вер це, шчы ра і, мо жа быць, не як Прэ-
зі дэнт, а больш на ват як ча ла век». Ён на-
га даў пра сваю ня даў нюю су стрэ чу з в.а. 
Прэ зі дэн та Укра і ны Аляк санд рам Тур чы-
на вым: «Ён толь кі ста ноў чыя эмо цыі ў 
мя не вы клі кае, та му што я з ім зна ё мы 
не пер шы год. У ча сы Юшчан кі яны пры-
яз джа лі. Нар маль нае ўра жан не, вель мі 
сум лен ны і пры стой ны ча ла век, рэ лі гій-
ны, на пі саў дзя сят кі кніг, аба ра ніў док-
тар скую ды сер та цыю не за гро шы. Так, 
ён праз мер на на цы я на ліс тыч ны. Больш, 
чым я і на ват вы ра зам узя тыя, ну дык 
лю дзі ж роз ныя. Ён праў кра ін скі аб са лют-
на. Ча сам не дзе рэз ка мо жа вы каз вац ца, 
але гэ та не аб са лют нае зло для Ра сіі, для 
нас», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

За кра на ю чы тэ му су стрэ чы з Тур чы-
на вым, Аляк сандр Лу ка шэн ка, у пры ват-
нас ці, яшчэ раз па цвер дзіў, што Бе ла русь 
не збі ра ец ца ўдзель ні чаць ні ў якой ва ен-
най агрэ сіі су праць Укра і ны: «На тан ку 
ў Кі е ве вы мя не не ўба чы це, гэ та я вам 
га ран тую».

Акра мя та го, вы сту па ю чы пе рад 
пар ла мен та ры я мі па ўкра ін скім пы тан-
ні, Аляк сандр Лу ка шэн ка ска заў: «Мы 
па він ны да па маг чы гэ та му на ро ду ўсім, 
чым мо жам. Пад крэс лі ваю: ка лі для гэ-
та га трэ ба па ехаць ва Укра і ну, і там мы 
бу дзем ба чыць, што мы неш та змо жам 
зра біць, мы гэ та зро бім». Ён так са ма 
пад крэс ліў, звяр та ю чы ся да дэ пу та таў і 
се на та раў: «Вам за мя не, за маю па зі цыю 
со рам на не бу дзе. Не та му, што я вя лі кі, а 
та му, што я за над та за леж ны ад на ро да, 
ад вас. І я не ма гу пад вес ці свой на род. 
Гэ та мая прын цы по вая па зі цыя, у тым лі-
ку і па Укра і не, зы хо дзя чы з гэ та га».

ПРАГ МА ТЫЧ НАСЦЬ, 
ПАС ЛЯ ДОЎ НАСЦЬ 
І ПРАД КА ЗАЛЬ НАСЦЬ 
НА ЗА ХОД НІМ КІ РУН КУ

«Ня гле дзя чы на ўсе па лі тыч ныя роз-
на га лос сі, мы ні ко лі не чы ні лі пе ра шкод 
за меж на му біз не су, не пе ра шка джа лі 
ганд лю з ін вес ты цы я мі», — ад зна чыў 
Прэ зі дэнт. Ён да даў, што, да пры кла ду, 
для Лат віі, Літ вы, Поль шчы вы га ды ад су-
пра цоў ніц тва з Бе ла рус сю ча сам знач на 
боль шыя, чым ад кра ін — чле наў ЕС.

«Спа дзя ём ся, што скрозь за сло ну 
не га тыў на га воб ра зу Бе ла ру сі, які на са-
джа ец ца асоб ны мі па лі ты ка мі, на шы парт-
нё ры ў Еў ра са ю зе ўсё ж здо ле юць зра-
зу мець важ насць нар ма лі за цыі ад но сін 
і раз гле дзець перс пек ты вы вы бу доў ван-
ня доў га тэр мі но вых ад но сін», — ска заў 
Прэ зі дэнт, да даў шы, што тое ж ты чыц ца 
і ЗША. «Рас сек шы гор дзі еў ву зел на за па-
ша ных праб лем, мы ад кры ем з імі ня вы-
ка ры ста ныя га ры зон ты ўза е ма дзе ян ня, 
перш за ўсё ў эка на міч най і ін вес ты цый-
най сфе рах», — лі чыць Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што 
бе ла рус кую па лі ты ку на за ход нім на прам-
ку ха рак та ры зу юць праг ма тыч насць, пас-
ля доў насць і прад ка заль насць.

«Мы бу дзем вы бу доў ваць нар маль-
ныя ад но сі ны з Еў ра пей скім са юзам, Злу-
ча ны мі Шта та мі Аме ры кі, та му што гэ та 
цы ві лі за ва ны, вель мі раз ві ты ры нак, гэ та 
ба га тыя, тэх на ла гіч на вы со ка га ўзроў ню 
дзяр жа вы, і мы бу дзем з імі су пра цоў-
ні чаць. Ах вот ныя, хто хо ча пры ехаць і 
ін вес та ваць у на шу эка но мі ку, — сар-
дэч на за пра ша ем», — ска заў кі раў нік 
дзяр жа вы.

(Працяг на 2-й стар.)

Паслан не Прэ зi дэн та да беларускага народа 
і Нацыянальнага сходу пра цяг ва ла ся ка ля чатырох 
гадзiн. Кi раў нiк дзяр жа вы за кра нуў шы ро кае ко ла тэм, 
якiя ты чацца як сi ту а цыi ў кра i не, так i за меж ных па дзей.

МОЦНАЯ ЭКАНОМІКА І СУМЛЕННАЯ ЎЛАДА — 
ФУНДАМЕНТ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ КРАІНЫ І РОСКВІТУ НАЦЫІ
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Поль шча і ЗША да мо ві лі ся ў хут кім 
ча се пра вес ці су мес ныя вай ско выя ву-
чэн ні на тэ ры то рыі рэс пуб лі кі. Пра гэ та 
па ве да міў у эфі ры ра ніш няй пра гра-
мы на ві наў тэ ле ка на ла TVN24 мі ністр 
аба ро ны Поль шчы То маш Се ма няк па 
вы ні ках пра ве дзе ных у Ва шынг то не 
пе ра моў. Мі ністр не рас крыў ін фар ма-
цыю пра коль касць вай скоў цаў, якія 
возь муць удзел у ву чэн нях, пе рад ае 
поль скае вы дан не Wрrоst. Да та ву чэн-
няў па куль дак лад на не вы зна ча на. 
«Мы за пла на ва лі цэ лую се рыю дзе ян-
няў на блі жэй шыя дні і тыд ні, якія пра-
дэ ман стру юць ва ен ную пры сут насць 
ЗША», — ска заў мі ністр. То маш Се-
ма няк на га даў, што Пен та гон пры няў 
ра шэн не па кі нуць на поль скай тэ ры-
то рыі як мі ні мум да кан ца 2014 го да 
аме ры кан скія зні шчаль ні кі F-16, якія 
пры бы лі на авія ба зу ў Лас цы для на-
ву чан ня пі ло таў.
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