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Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за ўва жыў, што па ча так мі-

сіі прад стаў ні коў за меж ных 

дзяр жаў су па дае з важ най 

па лі тыч най па дзе яй у кра і-

не — пар ла менц кі мі вы ба-

ра мі. «І вы змо жа це аса-

біс та пе ра ка нац ца, што 

элек та раль ная кам па нія 

прой дзе ў стро гай ад па-

вед нас ці з на цы я наль ным 

за ка на даў ствам і па тра ба-

ван ня мі агуль на пры ня тых 

су свет ных стан дар таў, — 

не су мня ва ец ца лі дар кра-

і ны. — Упэў не ны, што які б 

вы бар ні зра біў бе ла рус кі 

на род на ка рысць тых або 

ін шых кан ды да таў, гэ та бу-

дзе вы бар кур су на да лей-

шае бу даў ніц тва су ве рэн-

най дзяр жа вы, эва лю цый-

нае раз віц цё і па мна жэн не 

на шых да сяг нен няў».

Кі раў нік дзяр жа вы да-

даў, што За хад заў сё ды 

па пра каў Бе ла русь у тым, 

што элек та раль ныя кам па-

ніі ў кра і не пра хо дзяць не ці-

ка ва. «Але па пер шых днях, 

на ват не па ча так агі та цыі, 

а прос та пер шыя дні збо-

ру под пі саў, — ужо вель мі 

ве се ла», — адзначыў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт за явіў, што 

Бе ла русь пра во дзіць ад-

кры тую, мі ра люб ную і 

шмат век тар ную знеш нюю 

па лі ты ку. «Мы га то вы да 

цес на га і ўза е ма вы гад на-

га су пра цоў ніц тва з усі мі 

за меж ны мі парт нё ра мі, 

не за леж на ад іх па лі тыч-

на га ўплы ву, геа гра фіч най 

ад да ле нас ці і эка на міч на-

га па тэн цы я лу, — за пэў ніў 

ён. — На шы іні цы я ты вы па 

за ха ван ні мі ру і ста біль нас-

ці ў рэ гі ё не вя до мыя ўсім.

На дум ку Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі, роз на га лос сі 

клю ча вых су свет ных гуль-

цоў у сфе ры кант ро лю над 

уз бра ен ня мі зноў аб васт ра-

юць ак ту аль насць вы пра-

цоў кі но вых па ды хо даў у 

за бес пя чэн ні між на род най 

і рэ гі я наль най бяс пе кі і тым 

са мым па вя ліч ваць за па-

тра ба ва насць бе ла рус кай 

іні цы я ты вы аб ад наў лен ні 

ад па вед на га між на род на га 

дыя ло гу.

«Мы бу дзем і на да лей 

за клі каць не толь кі вя лі кія, 

але і не вя лі кія дзяр жа вы 

да пры няц ця ад па вед ных 

мер па ўма ца ван ні да ве ру 

і эка на міч най ста біль нас-

ці», — па абя цаў Прэ зі дэнт. 

Ён пад крэс ліў, што ад дып-

ла ма таў у знач най сту пе ні 

бу дзе за ле жаць не толь кі 

ха рак тар двух ба ко вых ад-

но сін па між дзяр жа ва мі, 

але і ўзро вень уза ем на га 

да ве ру і ра зу мен ня.

Тр а  д ы  ц ы й  н а  А л я к -

сандр Лу ка шэн ка ска заў 

не каль кі слоў аб уза е ма-

дзе ян ні з кож най дзяр жа-

вай, якую прад стаў ля юць 

но выя паслы.

Ра сія — асноў ны стра-

тэ гіч ны парт нёр і са юз нік 

Бе ла ру сі, а ад но сі ны двух 

брац кіх на ро даў за ма ца ва-

ныя ву за мі друж бы, доб-

ра су сед ства і агульнымі, 

ча сам кры ва вы мі, ста рон-

ка мі гіс то рыі, ска заў ён. 

«Мы пра лі ва лі гэ ту кроў 

за тое, каб у Еў ро пе і све-

це бы ло спа кой на, і не мы 

па чы на лі гэ тыя вой ны, але 

мы заў сё ды (Гас подзь нам 

да па ма гаў у гэ тым) вы хо-

дзі лі пе ра мож ца мі. Мы 

гэ та пом нім. Мы заў сё ды 

там бы лі ра зам і та му пе-

ра ма га лі», — пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт.

«Ця пер асаб лі вая ўва га 

ад да ец ца пы тан ням са юз-

на га бу даў ніц тва. Мы з Прэ-

зі дэн там Ра сіі Ула дзі мі рам 

Ула дзі мі ра ві чам Пу ці ным 

да мо ві лі ся, што на пя рэ-

дад ні зна ка вай да ты — 

20-год дзя пад пі сан ня да га-

во ра аб ства рэн ні на ша га 

саю за — па він ны быць пры-

ня тыя кан крэт ныя ра шэн ні 

па да лей шай стра тэ гіі раз-

віц ця ін тэ гра цыі. І мы гэ та 

зро бім», — па ве да міў Аляк-

сандр Лукашэн ка.

Ка зах стан — стра тэ-

гіч ны парт нёр Бе ла ру сі ў 

Еў ра зій скім рэ гі ё не. «Мы 

скі ра ва ны на да лей шае 

па шы рэн не і ды вер сі фі ка-

цыю ганд лё ва-эка на міч ных 

су вя зяў», — аха рак та ры за-

ваў іх лі дар кра і ны.

Пры яры тэт най за да чай 

ва ўза е ма дзе ян ні з ін шым 

парт нё рам па ЕА ЭС — 

Кыр гыз ста нам — кі раў нік 

дзяр жа вы на зваў на рошч-

ван не та ва ра аба ро ту з вы-

ка ры стан нем эка на міч най 

ін тэ гра цыі.

«У апош нія га ды нам 

уда ло ся іс тот на пра су нуц-

ца на пе рад у дыя ло гу з 

Еў ра пей скім са юзам, які 

з'яў ля ец ца для нас ад ным 

з най больш знач ных ганд-

лё вых парт нё раў, важ най 

кры ні цай іна ва цый, не аб-

ход ных для ма дэр ні за цыі 

і па вы шэн ня кан ку рэн та-

здоль нас ці бе ла рус кай 

эка но мі кі, — пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу кашэн ка. — 

Мы скі ра ва ны на вы бу до ву 

доб ра су сед скіх і праг ма-

тыч ных ад но сін з Саюзам, 

якія не пра ду гледж ва юць 

вы ба ру па між Ус хо дам і 

За ха дам (праў да, Еў ра са-

юз ад нас гэ та га і не па тра-

буе). Упэў не ны, што гэ та му 

ў знач най сту пе ні па спры яў 

бы пра грэс у спа лу чэн ні еў-

ра пей ска га і еў ра зій ска га 

ін тэ гра цый ных пра цэ саў».

Раз віц цё ўсе ба ко ва га 

ўза е ма дзе ян ня з кра і на мі 

Бал тый ска га рэ гі ё на лі дар 

Бе ла ру сі на зваў ня змен ным 

пры яры тэ там. «Для на шай 

дзяр жа вы прын цы по ва важ-

ным з'яў ля ец ца да лей шае 

па шы рэн не і па глыб лен не 

ўза е ма вы гад ных ад но сін 

з Лат вій скай Рэс пуб лі кай 

на асно ве прын цы паў доб-

ра су сед ства і ўза е ма па ва-

гі», — да даў ён.

Бе ла русь за ці каў ле на ў 

на рошч ван ні раз на пла на-

ва га су пра цоў ніц тва з Фе-

дэ ра тыў най Рэс пуб лі кай 

Гер ма нія, раз ліч вае на ін-

тэн сі фі ка цыю двух ба ко ва га 

ўза е ма дзе ян ня, перш за ўсё 

ў ганд лё ва-эка на міч най і ін-

вес ты цый най га лі нах, за пэў-

ніў Прэ зі дэнт.

«Мы га то вы да да лей-

ша га кан струк тыў на га раз-

віц ця ад но сін з Вя лі ка бры-

та ні яй па ўсіх клю ча вых кі-

рун ках, — да даў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Дыя лог са 

Злу ча ным Ка ра леў ствам 

мае асаб лі вае зна чэн не з 

улі кам ра шэн ня бры тан ска-

га на ро да аб вы ха дзе з Еў-

ра са ю за і но вай ро лі кра і ны 

на між на род най арэ не».

Прэ зі дэнт па цвер дзіў так-

сама ін та рэс Бе ла ру сі да па-

шы рэн ня па лі тыч ных, эка на-

міч ных і куль тур ных су вя зяў 

з Хар ва ты яй, Балгарыяй, 

Швейцарыяй, Гватэмалай, 

Танзаніяй і Эфіопіяй.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за пэў ніў за меж ных па слоў, 

што яны заў сё ды зной дуць 

ра зу мен не не толь кі з бо ку 

кі раў ні коў бе ла рус кіх прад-

пры ем стваў, рэ гі ё наў, Мі-

ніс тэр ства за меж ных спраў, 

але і з яго бо ку аса біс та.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

МЫ ЗА ЦІ КАЎ ЛЕ НЫ ВА ЎСІХ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ва ўра чыс тай аб ста ноў цы пры няў да вер чыя гра ма ты кі раў ні коў 

тры нац ца ці дып ла ма тыч ных мі сій у Рэс пуб лі цы Бе ла русь

Аты-ба тыАты-ба ты

Да ву чэн няў 
га то вы!

Вай скоў цы Бе ла ру сі 

і Ра сіі сён ня пач нуць 

зда ваць сур' ёз ны тэст 

на бо е га тоў насць. У Ні-

жа га род скай воб лас ці 

на па лі го не па блі зу на-

се ле на га пунк та Му лі-

на сён ня па чы на юц ца 

ву чэн ні «Шчыт Са ю-

за — 2019».

Да мес ца па дзей ужо 

пры бы ло пры бліз на 4 ты ся-

чы ва ен ных з Бе ла ру сі. На 

час ву чэн няў яны бу дуць 

жыць ва ўлад ка ва ных па-

ля вых ла ге рах, якія ўяў ля-

юць са бой су час ны ва ен ны 

га ра док.

Ся род тэх ні кі, ад праў ле-

най на ву чэн ні, — больш за 

30 тан каў, 80 ба я вых бра-

ні ра ва ных ма шын, ка ля 

50 рэ ак тыў ных сіс тэм зал-

па ва га агню і мі на мё таў. 

Па вет ра ны эша лон скла-

дуць паў та ра дзя сят ка са-

ма лё таў і вер та лё таў.

Кі ра ваць ву чэн ня мі бу-

дуць ад Бе ла ру сі пер шы 

на мес нік мі ніст ра аба ро ны 

ге не рал-ма ёр Алег Бе ла-

ко неў, а ад Ра сіі — ка ман-

ду ю чы вой ска мі За ход няй 

ва ен най акру гі Уз бро е ных 

Сіл Аляк сандр Жу раў лёў.

На га да ем, што па доб-

ныя ву чэн ні пра вод зяц ца 

раз на два га ды па чар зе 

на тэ ры то рыі Бе ла ру сі і 

Ра сіі. Ле ген да ву чэн ня рас-

пра ца ва на з улі кам ана лі зу 

маг чы мых ва ры ян таў уз нік-

нен ня ва ен най па гро зы Са-

юз най дзяр жа ве і раз горт-

ван ня ва ен на га кан флік ту.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

— Шчы ра спа дзя ю ся, што, як і мно гія ва шы па пя рэд-

ні кі, вы пры ме це сэр цам Бе ла русь, — звяр нуў ся да 

но ва пры зна ча ных за меж ных дып ла ма таў кі раў нік 

дзяр жа вы. — Ад кры е це для ся бе но вую куль ту ру, 

маг чы ма, зной дзе це ў ёй для ся бе неш та бліз кае і 

су гуч нае з тра ды цы я мі свай го на ро да. Уба чы це, якія 

цу доў ныя лю дзі тут жы вуць — ду шэў ныя, ад кры тыя, 

та ле рант ныя.

Кі раў нік дзяр жа вы ўзгад ніў 

пры зна чэн не пя ці но вых кі-

раў ні коў ра ё наў: у Бу да-Ка ша-

лёў скі — Ана то ля Га по ні ка, у 

Лель чыц кі — Сяр гея Ка сін ска-

га, у Лід скі — Сяр гея Ло жач ні ка, 

у Шчу чын скі — Аляк сея Са доў-

ска га, у Са лі гор скі — Анд рэя 

Жай ло ві ча.

За роб кі па він ны рас ці
Аляк сандр Лу ка шэн ка ак цэн та ваў 

ува гу стар шынь рай вы кан ка маў на 

га лоў ных кі рун ках іх дзей нас ці — ад 

сфе ры сель скай гас па дар кі да вы-

пла ты за роб каў на прад пры ем ствах. 

Усе па тра ба ван ні за ста юц ца ня змен-

ны мі, пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

«Трэ ба на леж ным чы нам за вяр-

шыць убор ку ўра джаю, — ак цэн та-

ваў кі раў нік дзяр жа вы. — Ха це ла-

ся б, каб на ле та (а мы ўжо па ча лі 

зда ваць эк за мен) тыя, хто за ра біў 

доб рыя гро шы, атры ма лі іх. Трэ ба, 

каб зар пла та рас ла, ды на мі ка тут па-

він на быць». Аляк сандр Лу ка шэн ка 

звяр нуў ува гу, што гэ та не па він на 

быць «да рэм нап ла та»: гро шы па він-

ны быць за роб ле ны.

«Ра ё ны, у якія вы ідзя це, ня дрэн-

ныя, там мож на пра ца ваць. Лю дзі 

вы аб са лют на ўсе перс пек тыў ныя. 

Вель мі б ха це ла ся, каб гэ та но вае 

па ка лен не, якое вы прад стаў ля е це, 

пры жы ло ся і мы з уз роў ню стар шы ні 

рай вы кан ка ма атры ма лі кан ку рэн-

цыю на па са дах мі ніст раў, гу бер на-

та раў, чле наў ура да. Я як Прэ зі дэнт 

не ма гу спа кой на сыс ці і жыць, ка лі 

не пры вя ду ва ўла ду но вае па ка лен-

не», — да даў кі раў нік дзяр жа вы.

«У па лі ты цы, я ўжо ска заў, мы 

па ча лі зда ваць эк за мен. Сён няш няя 

пе рад вы бар ная вак ха на лія, інакш 

яе не на за веш, пе рад пар ла менц кі-

мі вы ба ра мі ка жа пра тое, што гэ та 

прос та рэ пе ты цыя прэ зі дэнц кіх вы-

ба раў. Нам па спра бу юць не да зво-

ліць спа кой на прай сці гэ тыя пе рыя-

ды. А мы па він ны пра вес ці так, як 

мае быць, — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — У кра і не кі ра ва най, 

у на шай кра і не мы па він ны пра вес ці 

гэ тыя вы ба ры. І ка лі мы вы зна чы лі-

ся, што бу дзем дзей ні чаць так, так 

і так, так ты ка та кая, мы па він ны яе 

пры трым лі вац ца».

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу, 

што ка лі пад час пар ла менц кай кам-

па ніі бу дуць кры ты ка ваць і на но сіць 

уда ры па ней кіх лю дзях, то гэ та бу-

дуць уда ры з да лё кім пры цэ лам — па 

Прэ зі дэн це. «Так і ад бы ва ец ца ця-

пер. Ча сам б'юць не за слу жа на, не-

пры стой на, не сум лен на, цэ ля чы ся ў 

Прэ зі дэн та. Я да гэ та га га то вы. Ха чу, 

каб вы бы лі га то выя і ве да лі, што 

мы не мо жам да зво ліць рас хіс таць 

краі ну. Ка му гэ та хо чац ца зра біць, 

вы ве да е це», — ад зна чыў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, што 

сён ня ўсе пы тан ні — эка но мі ка ў рэ гіё-

 нах, за ра бот ная пла та ў пра цоў ных 

ка лек ты вах, кад ры і жыц цё лю дзей 

у цэ лым — ляг лі на пле чы мяс цо вых 

ор га наў ула ды. «Трэ ба да па маг чы — 

ка жы це», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Па слы па трэб ны моц ныя
Прэ зі дэнт пры зна чыў пяць но вых 

кі раў ні коў дып ла ма тыч ных мі сій Бе-

ла ру сі ў за меж ных кра і нах. Над звы-

чай ным і Паў на моц ным Па слом у 

Араб скай Рэс пуб лі цы Егі пет і па су-

мя шчаль ніц тве ў Рэс пуб лі цы Су дан 

і Ама не, Па ста ян ным прад стаў ні ком 

Бе ла ру сі пры Лі зе араб скіх дзяр жаў 

пры зна ча ны Сяр гей Ця рэнць еў. Над-

звы чай ным і Паў на моц ным Паслом у 

Дзяр жа ве Із ра іль пры зна ча ны Яў ген 

Ва раб'ёў. Над звы чай ным і Паў на-

моц ным Па слом у Рэс пуб лі цы Эк ва-

дор і па су мя шчаль ніц тве ў Ка лум-

біі, Ні ка ра гуа і Пан аме пры зна ча ны 

Мі ка лай Аў сян ка. Над звы чай ным і 

Паў на моц ным Па слом у Ту рэц кай 

Рэс пуб лі цы і па су мя шчаль ніц тве 

ў Іра не пры зна ча ны Вік тар Ры бак. 

Вя ча слаў Бяс кос ты пры зна ча ны па-

слом Бе ла ру сі ў Турк ме ні ста не.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ці ка віў ся 

ў мі ніст ра за меж ных спраў Ула дзі-

мі ра Ма кея, ці зной дзец ца ра бо та 

для Анд рэя Са ві ных, які мае на мер 

удзель ні чаць у пар ла менц кіх вы ба-

рах, у вы пад ку ня ўда чы ў вы бар чай 

кам па ніі. Мі ністр за пэў ніў, што ў гэ-

тым вы пад ку па сол Са ві ных зой ме 

вы со кую па са ду ў мі ніс тэр стве. Прэ-

зі дэнт за ўва жыў, што і ў пар ла мен це, 

з якім МЗС па ві нен увесь час быць у 

кан так це, та кія лю дзі па трэб ныя.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі спы таў, на коль-

кі но ва пры зна ча ны бе ла рус кі па сол у 

Турк ме ні ста не ве дае гэ ту кра і ну.

«З Турк ме ні ста нам у нас заў сё ды 

бы лі бліс ку чыя ад но сі ны, — за ўва жыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — І тыя праб-

ле мы, якія сён ня іс ну юць, яны бы лі і 

бу дуць заў сё ды з лю бы мі дзяр жа ва-

мі. Трэ ба су стрэц ца са служ бо вы мі 

асо ба мі, якія зай ма лі ся бу даў ніц твам 

Гар лык ска га кам бі на та, трэ ба вы хо-

дзіць з гэ тай сі ту а цыі год на. Гэ та не 

спра ва, што мы з сяб роў скім на ро дам 

па чы на ем у су дах ла дзіць раз бор кі».

Ка мен ту ю чы пры зна чэн не Сяр-

гея Ця рэнць е ва, Прэ зі дэнт ска заў: 

«У Егіп це мы ма ем доб рыя ка ра ні, 

ас но ва за кла дзе на. У Су да не так са-

ма трэ ба па ці ху, па не каль кі пра ек-

таў... Так, як у Эк ва до ры».

Ад нос на Тур цыі кі раў нік дзяр жа-

вы па га дзіў ся з мі ніст рам за меж ных 

спраў, што тут га лоў ная за да ча — 

зба лан са ваць уза ем ны ган даль.

«Ужо па він на пры хо дзіць но вае 

па ка лен не лю дзей, — пад су ма ваў 

зна ём ства з бе ла рус кі мі дып ла ма-

та мі Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Мы 

не ка лі сы дзем, не та кі да лё кі гэ ты 

час, а па він ны прый сці лю дзі, якія 

за ха ва юць кра і ну. І па слы па він-

ны быць та кі мі людзь мі. Трэ ба, каб 

знеш не па лі тыч нае ве дам ства бы ло 

ма гут нае і перс пек тыў нае».

Рэа лі за цыя — 
кло пат са міх вы твор цаў

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі даў зго ду на 

пры зна чэн не но вых ге не раль ных 

ды рэк та раў у ААТ «Го мель шкло» і 

ААТ «Пла нар». ААТ «Го мель шкло» 

ўзна ча ліць Пётр Мак сім чы каў, ге не-

раль ным ды рэк та рам ААТ «Пла нар» 

ста не Сяр гей Ава каў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ці ка віў ся 

ў апош ня га, ці ўсе прад пры ем ствы 

хол дын га за гру жа ныя, ці атрым лі ва-

юць за роб кі яго су пра цоў ні кі.

«Го мель шкло» кі раў нік дзяр жа вы 

на зваў асаб лі вым прад пры ем ствам 

у сва ім лё се. «Мы яго вы цяг ва лі за 

ву шы, — на га даў ён. — Прад пры ем-

ства вы раб ляе доб рую пра дук цыю, 

але ў мя не бы лі пы тан ні па збы це». 

Ён па пя рэ дзіў но ва га ге не раль на га 

ды рэк та ра, што ні я кіх скі дак тут не 

бу дзе.

«Ні ко лі не слу хай це ні ко га, хто б 

да вас ні прый шоў і ні ска заў, што 

ён ад імя Прэ зі дэн та, — звяр нуў-

ся Аляк сандр Лу ка шэн ка да кі раў-

ні ка за во да. — Ад імя Прэ зі дэн та 

толь кі Прэ зі дэнт ка жа... Усіх гэ тых 

шар ла та наў на па рог не пус кай це! 

Зай май це ся рэа лі за цы яй пра дук цыі 

са мі. А то атрым лі ва ец ца: вы ра біць 

мо жам, якас на мо жам, а пра даць — 

за паў ца ны. А жул лё роз нае — па-

срэд ні кі — па кі шэ нях рас клад вае 

па ло ву гра шо вых срод каў. Гэ та га не 

бу дзе! Та му мы і звяр ну лі ўва гу на 

«Го мель шкло».

Пётр Мак сім чы каў па абя цаў вы-

пра віць сі ту а цыю ў са мым хут кім 

ча се.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Мяс цо вая ўла да, 
па слы і кі раў ні кі двух за во даў

Прэ зі дэнт 
раз гле дзеў 

кад ра выя пы тан ні


